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1 INLEIDING 

Doel van dit document is het voorzien in achtergrondinformatie over de 

ontwikkeling van levenscyclus methodieken met focus op levenscyclus analyse 

van staalconstructies.  

Dit rapport is gemaakt in het kader van het project  

LVS3: Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures1 (RFS2-CT-

2013-00016).  

Het document is gericht op twee methodieken die elkaar aanvullen: 

(i) Een aanpak met macro-componenten, waarbij een LCA van het 

gebouw en/of gebouwcomponenten gemaakt wordt zonder de 

gebruiksenergie in de gebruiksfase te kwantificeren; 

(ii) Een aanpak gericht op de gebruiksfase van het gebouw die de 

gebruiksenergie in de gebruiksfase kwantificeert.  

Beide aanpakken zijn ontwikkeld en gevalideerd binnen de scope van het 

Europese RFCS project SB_Steel: Sustainability of Steel Buildings (SB_Steel, 

2014). 

Beide methodieken zijn ingebouwd in beschikbare software tools binnen de scope 

van het LVS3 project. De eerste is ingebouwd in de LCA calculator, een tool die 

ontwikkeld is door de University of Coimbra (Portugal) met ECCS voor iPad en 

iPhone; en AMECO, een tool ontwikkeld door ArcelorMittal en CTICM. De laatste 

methodiek is ingebouwd door CTICM in AMECO. 

Het rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel (hoofdstuk 2), geeft een korte 

inleiding in levenscyclus denken, gevolgd door een presentatie van verschillende 

manieren van aanpak voor het beoordelen van gebouwen op duurzaamheid en 

een beschrijving van het algemene raamwerk van levenscyclusanalyse, volgens 

internationale normen. Het tweede deel van dit rapport (hoofdstuk 3) geeft een 

gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de levenscyclus analyse en de 

methodiek voor het bepalen van het energieverbruik van het gebouw in de 

gebruiksfase. In het laatste deel van dit rapport (hoofdstuk 4), wordt een case-

studie uitgewerkt die gebruikt wordt om de beide methodieken te valideren. 

 

 
1 Nederlandse vertaling: Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies 
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2 LEVENSCYCLUS ANALYSE VAN GEBOUWEN 

2.1 Levenscyclus denken 

Levenscyclus analyse (LCA) is een objectief proces waarmee de milieubelasting 

van een productieproces of activiteit bepaald wordt om deze te evalueren en 

vervolgens mogelijkheden te implementeren om de milieubelasting te reduceren. 

Het identificeert en kwantificeert materiaalgebruik, energieverbruik, afval en 

emissies naar lucht en water gedurende de hele product levenscyclus (van 

grondstof tot einde levensduur), zoals is weergegeven in Fig.  2.1.  

Methodieken voor levenscyclus worden aanbevolen door de Integrated Product 

Policy (COM (2003)302) voor het beoordelen van potentiële milieubelasting van 

producten.  

Potentiële milieubelasting ontstaat gedurende elke levensfase van het gebouw of 

andere constructie. Het belangrijkste voordeel van levenscyclus denken is dat 

voorkomen wordt dat milieubelasting van de ene levensfase naar de andere 

levensfase wordt overgeheveld, of van het ene gebied naar het andere, of van het   

ene milieu (bijvoorbeeld luchtkwaliteit) naar het andere (bijvoorbeeld water of land) 

(UNEP, 2004). 

 

Fig.  2.1: Levenscyclus methodiek (credits to stalkretsloppet.se) 

 

Bovendien zorgt levenscyclus denken voor betere keuzes op de langere termijn. 

Het betekent dat iedereen in de levenscyclus van het product, van wieg tot graf, 

verantwoordelijk is en een rol speelt voor alle milieubelastingen die van belang zijn 

voor de omgeving (UNEP, 2004). Door alle emissies naar lucht, water, land te 

kwantificeren voor elke levensfase maakt de levenscyclus benadering het mogelijk 



 

6 | LVS3 – Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies 

 

de meest vervuilende processen van het product of systeem in kaart te brengen, 

en zo verbeteringen van het product in de hele keten mogelijk te maken. 

 

Deze manier van analyse heeft echter enkele nadelen: 

 LCA is in het algemeen duur, kost veel tijd en vereist vaak expertkennis;  

 Er is geen algemeen geaccepteerde LCA methodiek;  

 Enkele aannames in de LCA kunnen subjectief zijn (voorbeeld is de 

bepaling van systeemgrenzen, de oorsprong van de data en de keuze van 

de beoordeling van de milieubelasting); 

 De resultaten van de LCA kunnen gericht zijn op nationaal of regionaal 

niveau en zijn dan minder geschikt voor lokale toepassingen;  

 De nauwkeurigheid van de LCA studie hangt af van de kwaliteit en 

beschikbaarheid van relevante data. 

De levenscyclusaanpak in dit project probeert een aantal van bovenstaande 

nadelen te ondervangen. Dit wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 

In de volgende paragraaf wordt een korte samenvatting van de verschillende 

methoden en tools voor de beoordeling van een gebouw op duurzaamheid 

geïntroduceerd.  

2.2 Tools en methodieken voor beoordeling van gebouwen op duurzaamheid 

De bouw is verantwoordelijk voor een groot deel van de milieubelasting in de 

industrie. De laatste jaren is er een toenemende interesse in het beoordelen van 

de bebouwde omgeving op duurzaamheid.  

Op dit moment zijn er twee hoofdgroepen van beoordelingstools voor de 

bebouwde omgeving (Reijnders en Roekel, 1999):  

(i) Kwalitatieve tools gebaseerd op scores en criteria; 

(ii) Tools met een kwantitatieve analyse van inputs en outputs op basis van 

een lifecyle benadering.  

Tot de eerste groep horen systemen als LEED (in de Verenigde Staten), BREAM 

(Verenigd Koninkrijk en Nederland), GPR Gebouw, GBTool en iiSBE (International 

Initiative for a Sustainable Built Environment) etc. Deze methoden, ook wel bekend 

als labelsystemen zijn in het algemeen gebaseerd op inspecteren van gebouwen 

en het toekennen van scores aan vooraf gedefinieerde parameters. Ook al zijn ze 

over het algemeen kwalitatief, sommige parameters kunnen toch kwantitatief zijn 

en levenscyclus analyse (LCA) gebruiken en dan vooral om kwantitatief aan 

materiaal punten toe te kennen. Gewoonlijk worden deze systemen gebruikt voor 

het certificeren van gebouwen op duurzaamheid en eco-labels. Dit type tools valt 
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buiten de scope van dit document en derhalve ligt de focus van op de tweede 

groep tools die gebaseerd zijn op de levenscyclus aanpak.   

LCA kan direct worden toegepast op de bouwsector. Door de karakteristieken van 

de bouw zijn er echter specifieke aandachtspunten voor toepassing van de 

standaard levenscyclus analyse op gebouwen en andere constructies. De 

belangrijkste oorzaken zijn (IEA, 2001):  

(i) De levensduur van gebouwen is lang en onbekend en daardoor erg 

onzeker,  

(ii) Gebouwen zijn plaatsafhankelijk en veel milieubelastingen zijn lokaal,  

(iii) Bouwproducten zijn meestal gemaakt van diverse basismaterialen wat 

betekent dat meer data moet worden verzameld van meer diverse 

productieprocessen,  

(iv) Het energieverbruik van het gebouw in de gebruiksfase is erg afhankelijk 

van het gedrag van de gebruikers en type installaties,  

(v) Een gebouw is sterk multifunctioneel waardoor het lastig is om een 

goede functionele eenheid te kiezen,  

(vi) Gebouwen zijn geïntegreerd met andere delen van de gebouwde 

omgeving, specifiek stedelijke infrastructuur als wegen, pijpleidingen, 

groenvoorzieningen en afvalverwerkers, en het kan zeer misleidend zijn 

om de LCA voor het gebouw afzonderlijk te maken. 

In relatie tot levenscyclus beoordeling van gebouwen en gebouwonderdelen, is er 

onderscheid te maken tussen LCA tools die ontwikkeld zijn om gebouwen en 

gebouwonderdelen te beoordelen (bijvoorbeeld BEES (Lippiatt, 2002) en LCA 

tools waarmee het gebouw in zijn geheel wordt beoordeeld (bijvoorbeeld Athena 

(Trusty, 1997), Envest (Howard et al. 1999), EcoQuantum (Kortman et al., 1998)).  

De laatsten zijn over het algemeen complexer omdat de gebouwprestatie als 

geheel complexer is omdat deze afhangt van interacties tussen individuele 

componenten en subsystemen en daarnaast afhangt van interacties met de 

gebruikers en de natuurlijke omgeving. De selectie van een geschikte tool hangt af 

van specifiek milieudoelstellingen van het project.  

De nauwkeurigheid en relevantie van LCA tools als ontwerphulp werden 

onderzocht in een project dat ontwikkeld werd in het raamwerk van het Europese 

netwerk PRESCO (Practical Recommendations for Sustainable Construction) 

(Kellenberger, 2005). In dit project zijn een aantal LCA tools vergeleken aan de 

hand van case-studies, met als hoofddoel het harmonizeren van LCA gebaseerde 

beoordelingssystemen voor gebouwen. Andere vergelijkende analyses in relatie 

tot tools voor milieubeoordelingen van de bebouwde omgeving kunnen gevonden 

worden bij Jönsson (2000) en Forsberg & Von Malmborg (2004).  
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Zoals eerder aangegeven ligt de focus van dit document op LCA en dan specifiek 

op de toepassing op staalconstructies. In de volgende paragrafen wordt het 

normatieve raamwerk voor de LCA geintroduceerd. Als eerste, worden de 

internationale normen ISO14040 (2006) en ISO14044 (2006), die het algemene 

raamwerk voor LCA bepalen, behandeld, gevolgd door de nieuwe Europese 

normen voor de duurzaamheid van bouwwerken. Opgemerkt wordt dat de eerste 

een algemene toepassing heeft en dat de Europese normen gericht zijn op de 

beoordeling van gebouwen en andere bouwwerken. 

2.3 Normatief raamwerk voor LCA  

De Internationale ISO14040 (2006) en ISO14044 (2006) normen specificeren het 

algemene raamwerk, principes en eisen aan het uitvoeren en rapporteren van LCA 

studies. Conform deze normen, dient de LCA de definitie van doel en scope te 

bevatten, een LCI, een impact assessment, en interpretatie van resultaten. Zoals 

gepresenteerd in Fig. 2.2, zijn de verschillende fasen gerelateerd en soms is een 

iteratieve procedure nodig om het doel van de studie te realiseren. De 

verschillende onderdelen worden uitgewerkt in de volgende paragrafen. 

 

 

Fig. 2.2: LCA algemeen raamwerk (ISO14044:2006) 

2.3.1 Definitie van doel en scope 

Het doel van de LCA studie moet duidelijk de toepassing beschrijven, de redenen 

om de studie uit te voeren en de specifieke doelgroep aan wie de resultaten van 

de studie gecommuniceerd worden. 

In de scope van een LCA Studie zijn de belangrijkste zaken die helder beschouwd 

en beschreven moeten worden de functionele eenheid en de systeemgrenzen. 

Doel en scope 

Inventory 

Impact assessment 

 

 

 

Interpretatie 
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2.3.1.1 Functie en functionele eenheid 

De scope van een LCA studie moet duidelijk de functies van het systeem 

specificeren. Een functionele eenheid is een maat van de prestatie van de 

functionele outputs van het productsysteem. 

Het primaire doel van de functionele eenheid is om in een referentie te voorzien 

waaraan de inputs en outputs zijn gerelateerd. Deze referentie is nodig om 

vergelijkbaarheid van LCA resultaten mogelijk te maken. Vergelijkbaarheid van 

resultaten is vooral kritiek als verschillende systemen worden beoordeeld om er 

zeker van te zijn dat de vergelijkingen op basis van gemeenschappelijke 

uitgangspunten worden gemaakt. 

2.3.1.2 Systeemgrenzen 

De systeemgrenzen bepalen welke eenheidsprocessen in de LCA worden 

meegenomen. Voor het algemene geval, bevat een LCA alle fasen van grondstof 

tot einde levensduur, zoals weergegeven in Fig. 2.3. 

 

 

Fig. 2.3: Procesen in een LCA van een generiek materiaal 

 

Als de LCA alleen de beginfase van materiaalproductie bevat heet de LCA een 

cradle-to-gate analyse. Als de complete levenscyclus wordt behandeld (van 

grondstoffenwinning tot afdanking) dan wordt de analyse cradle-to-grave 

genoemd. Als recycling processen meegenomen worden bij einde levensduur en 

de secundaire materialen vervangen de productie van nieuw materiaal dan wordt 

de analyse cradle-to-cradle genoemd. 

Diverse factoren bepalen de systeemgrenzen van de studie als de toepassing, de 

aannames, de afbreek criteria, data en kostenbeperkingen en de doelgroep. 

De selectie van inputs en outputs, het niveau van aggregatie binnen een data 

categorie, en de modellering van het systeem zijn dusdanig dat de inputs en 

outputs bij de systeemgrenzen elementaire stromen zijn. 

2.3.1.3 Eisen aan datakwaliteit 

Om te voldoen aan het doel en scope van de analyse zijn de volgende eisen 

gegeven in ISO14044:  

 Tijdgerelateerde beschrijving: leeftijd van de data en de minimum tijdsspan 

waarover de data verzameld dient te worden; 

grondstoffen

winning

Productie 
Materiaal

Gebruik 
Materiaal

Einde 
levenduur
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 Geografische beschrijving: geografische gebied waar de data voor 

eenheidsprocessen verzameld moet worden  

 Technologische beschrijving: gaat het om specifieke technologie of een mix 

van technologiën; 

 Nauwkeurigheid: mate van variatie in de data voor elke datacategorie 

(bijvoorbeeld variantie); 

 Compleetheid: percentage van de materiaalstroom dat wordt gemeten en 

geschat; 

 Representativiteit: kwalitatieve beoordeling of de mate waarin de data de 

werkelijkheid weergeeft; 

 Consistentie: kwalitatieve beoordeling of de methodiek van de studie overal 

hetzelfde wordt toegepast; 

 Reproductie: kwalitatieve beoordeling van de mate waarin de methdodiek 

en data reproduceerbaar is; 

 Resultaten van de studie zijn door een onafhankelijke expert te 

reproduceren; 

 Onzekerheid in de informatie (bijvoorbeeld data, modellen en aannames). 

2.3.2 Life cycle inventory (LCI) analyse 

LCI analyse betekent verzamelen van data en berekeningsprocedures om de 

relevante invoer en uitvoer van een productiesysteem te kwantificeren. De invoer 

en uitvoer kunnen grondstoffen en emissies bevatten naar lucht, water en land in 

relatie tot het systeem. 

De kwalitatieve en kwantitatieve data die opgenomen wordt in de inventarisatie 

dient te worden verzameld voor elk eenheidsproces binnen de systeemgrenzen. 

Het verzamelen van data kan een intensief proces zijn. Praktische beperkingen in 

relatie tot het verzamelen van data dienen te worden beschouwd in de scope en te 

worden beschreven in het rapport. 

2.3.3 Life cycle impact assessment 

2.3.3.1 Algemene berekeningsmethode 

De impact assessment fase van LCA heeft als doel het belang van milieubelasting 

in kaart te brengen door de resultaten van de LCI te gebruiken. Dit proces houdt in 

het algemeen in het relateren van data van de inventaris met specifieke 

milieubelasting en is opgebouwd uit twee delen: 

(i) Verplichte onderdelen als classificatie en karakterisatie;  

(ii) Optionele onderdelen als normalisatie, rangschikken, groeperen en 

wegen. 
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De classificatie is een voorafgaande selectie van passende impact categoriën, 

volgens het doel van de studie, en het toekennen van LCI resultaten aan de 

gekozen impact categoriën. Karakterisatiefactoren geven vervolgens weer het 

relatieve aandeel van een LCI resultaat aan het eindresultaat van de impact 

categorie. Volgens deze methode zijn impact categoriën lineaire functies, m.a.w. 

karakterisatiefactoren zijn afhankelijk van de grootte van de milieu ingreep, zoals 

gegeven in vergelijking 2.1:  

 



icat

i

icat factorcharactmimpact ,_
 

Vgl. (2.1)  

 

Hierin is mi het gewicht van materiaalstroom van de ingreep i en charact_factorcat, i 

is de karakterisatiefactor van de materiaalstroom van ingreep i voor de impact 

categorie.  

 

In relatie tot de optionele stappen in LCA, is normalisatie normaalgesproken nodig 

om te laten zien tot op welke hoogte een impact categorie een significant aandeel 

heeft in de totale milieubelasting. Bij het wegen worden de genormaliseerde 

indicatoren voor elke impact categorie voorzien van weegfactoren volgens hun 

relatieve waarde. Weging is eerder gebaseerd op keuzes dan op 

natuurwetenschap, en dus onderscheid ISO14044 interne en externe 

toepassingen. Als de resultaten bedoeld zijn om te vergelijken en publiekelijk te 

maken, dan dient weging niet te worden gebruikt.  

Groeperen is een andere optionele stap in van LCA waar impact categoriën 

geaggregeerd worden in een of meerdere sets. In dit geval kunnen volgens 

ISO14044, twee mogelijk procedures worden gebruikt: sorteren van de indicatoren 

per categorie op een nominale basis en het rangschikken van de categorie 

indicatoren op ordinale schaal. 

Dit document richt zich op de verplichte stappen van LCA; derhalve worden de 

optionele onderdelen hierboven genoemd niet verder besproken in deze tekst. 

2.3.3.2 Berekening van potentiële milieubelasting 

Het doel van een LCA is om vast te stellen wat de potentiële ilieuimpacts zijn 

geassocieerd met de invoer en emissies. In de volgende paragrafen is een korte 

inleiding gegeven van de meest gebruikte milieu categoriën in LCA, samen met de 

berekeningsmethode die gebruikt is voor de vereenvoudigde aanpak zoals 

beschreven in dit document. 
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2.3.3.2.1 Broeikaseffect (Global warming potential = GWP) 

Het “broeikaseffect”, weergegeven in Fig. 2.4, ontstaat door infrarood (IR) actieve 

gassen, die van nature aanwezig zijn in de atmosfeer (bijv. H2O, CO2 en O3). Ze 

absorberen aardse (infrarood) energie (of straling) die de aarde verlaat en 

reflecteren warmte terug naar de aarde, waarmee ze helpen om het aardoppervlak 

en de onderste lagen van de atmosfeer te verwarmen. 

 

Concentratie van deze gassen, bekend als broeikasgassen (GHG=Green House 

Gases), is toegenomen sinds de industriële revolutie, en verhoogt het natuurlijke 

broeikaseffect van de aarde, waarmee de temperatuur van het aardoppervlak  

stijgt wat leidt tot zorgen over potentiële klimaatveranderingen. 

Fig. 2.4: Broeikaseffect (EPS, 2009)  

 

Niet alle GHG zijn 

hetzelfde. CO2 is het 

meest bekende GHG, 

maar er zijn andere 

gassen die op dezelfde 

manier bijdragen aan 

klimaatverandering als 

CO2. Het effect van 

verschillende GHG 

wordt uitgedrukt in  

Global Warming 

Potential (GWP). 

 

GWP is een relatieve maat van de hoeveelheid CO2 die moet worden vrijgelaten 

om hetzelfde effect te hebben als 1 kg van het GHG over een specifieke 

tijdsspanne. GWP is dus een manier om de potentiële impact van een specifiek 

gas te kwantificeren voor globale opwarming. 

GWPs zijn berekend door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 

2007) voor drie tijdhorizons van 20, 100 en 500 jaar en ze zijn weergegeven in 
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Tabel 2.1 voor drie van de belangrijkste broeikasgassen. 
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Tabel 2.1 – GWPs voor tijdhorizons (in kg CO2 eq./kg) (IPCC, 2007) 

 20 jaar 100 jaar 500 jaar 

Carbon Dioxide (CO2) 1 1 1 

Methane (CH4) 62 25 7 

Nitrous oxide (N2O) 275 298 156 

 

Volgens vergelijking (2.2), is de bepaling van de indicator “Global Warming” 
gegeven door,  

 


 i

i

i mGWP Warming Global   

Vgl. (2.2)  

 

Hierin is mi de massa van gas i losgelaten (in kg). Deze indicator wordt uitgedrukt 

in kg CO2 equivalenten. 

In deze aanpak wordt alleen een tijdshorizon van 100 jaar beschouwd. 

2.3.3.2.2 Ozonlaagaantasting (Ozone Depletion Potential = ODP) 

Gassen die de ozonlaag aantasten veroorzaken schade aan stratosferisch ozon of 

de “ozonlaag” door vrije moleculen los te laten die ozon (O3) afbreken.  

 

Fig. 2.5: Aantasting ozonlaag (Blendspace, 2013) 

 

Schade aan de ozonlaag 

beperkt de mogelijkheid om 

te voorkomen dat ultraviolet 

licht (UV) de atmosfeer 

binnenkomt, wat de 

hoeveelheid 

kankerverwekkend UVB licht 

dat de aarde bereikt 

verhoogt.  

Dit kan tot 

gezondheidsproblemen 

leiden als huidkanker en zon 

gerelateerde schade aan 

dieren en gewassen.  

De belangrijkste gassen die 

de ozonlaag aantasten zijn 

CFCs, HCFCs en halons. 
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Toenemende zorgen in de jaren 80 leidden tot wereldwijde pogingen om de 

destructie van de ozonlaag te beperken met als resultaat het Montreal protocol dat 

de meeste ozonlaag aantastende gassen verbood. 

Ozonlaag aantasting wordt uitgedrukt in het globale verlies aan ozon als gevolg 

van een substantie vergeleken bij het globale verlies aan ozon als gevolg van de 

referentie substantie CFC-11. Dit geeft ODP als referentie eenheid 1 kg 

chlorofluorocarbon-11 (CFC-11) equivalent. Het karakterisatie model is ontwikkeld  

dor de Wereld Meteorological Organization (WMO) en definieert het potentieel van 

ozonlaagaantasting van verschillende gassen. OPDs zijn weergegeven in Tabel 

2.2 voor geselecteerde gassen (Heijungs et al., 1999). 

 

Tabel 2.2 – OPDs voor enkele gassen (in kg CFC-11 eq./kg) (Heijungs et al., 1999)  

 Steady-state (t ≈) 
CFC-11 1 

CFC-10 1.2 

Halon 1211 6.0 

Halon 1301 12.0 

 

De bepaling van de indicator ozonlaag aantasting wordt gegeven door:  


 i

i

i
mODPDepletionOzone   

Vgl. (2.3)  

 

Hierin is mi het gewicht van het gas i die wordt losgelaten (in kg). Deze indicator 

wordt uitgedrukt in kg CFC-11 equivalenten. 

 

2.3.3.2.3 Verzuringspotentieel (Acidification Potential = AP) 

Verzuring is het proces waarbij luchtvervuiling (vooral ammoniak (NH3), 

zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxides (NOx)) omgezet worden in zuren zoals 

weergegeven in Fig. 2.6. Verzurende stoffen in de atmosfeer worden door de wind 

getransporteerd en afgezet als zuurdeeltjes in zure regen of sneeuw. Als deze 

regen valt, meestal op een behoorlijke afstand van de bron van het gas, 

veroorzaakt dit op verschillende manieren schade aan het ecosysteem afhankelijk 

van het type ecosysteem. 
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Fig. 2.6: Verzuringspotentieel (The energy library, 2013) 

 

Verzuring wordt uitgedrukt in de mogelijkheid van een substantie om H+ ionen vrij 

te laten, die verzuring veroorzaken, of het wordt gemeten relatief aan een 

equivalente uitstoot van SO2. 

De karakterisatiefactoren in dit rapport zijn gebaseerd op RAINS-LCA model, dat 

bestemming, achtergrond afzettingen en effecten meeneemt (Huijbregts, 2001). 

De gemiddelde Europese karakterisatiefactoren zijn weergegeven in Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 – Potentieel verzuring (in kg SO2 eq.) (Huijbregts, 2001) 

 Ammonia (NH3) Nitrogen Oxide (NOx) Sulfur Dioxide (SO2) 

APi 1.60 0.50 1.20 

 

De bepaling van de indicator verzuring is gegeven door,  


 i

i

i
mAPionAcidificat   

Vgl. (2.4)  

 

Hierin is mi het gewicht van de substantie i geemitteerded (in kg). Deze indicator 

wordt uitgedrukt in kg SO2 equivalenten. 
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2.3.3.2.4 Vermestingspotentieel (Eutrophication Potential = EP) 

Voedingsstoffen als nitraten en fosfaten worden toegevoegd aan kunstmest om 

plantengroei en groei van gewassen te stimuleren. Deze voedingsstoffen zijn 

esentieel voor leven maar als ze in gevoelige land- en watergebieden terecht 

komen kan deze onbedoelde vermesting leiden tot algengroei of woekering van 

planten die andere planten kan verstikken. Derhalve kan vermesting zoals 

geïllustreerd in Fig. 2.7, geclassificeerd worden als over verrijking van waterlopen. 

Dit kan leiden tot schade aan ecosystemen wat de sterfte van waterplanten, 

waterdieren en het verlies aan soorten die afhankelijk zijn van een omgeving met 

weinig voedingsstoffen.  

Dit leidt tot een verlies aan biodiversiteit in deze milieus en heeft daardoor effect 

op dieren mensen die van deze ecosystemen afhankelijk zijn. 

Vermesting wordt uitgedrukt in kg stikstof of fosfaat. Het is in deze zin een maat in 

hoeverre een substantie in water algengroei stimuleert, met stikstof en fosfaat als 

referentiesubstantie. De belangrijkste stoffen die bijdragen aan vermesting zijn 

stikstof verbindingen als nitraten, ammoniak, salpeterzuur en fosfor verbindingen 

als fosfaten en fosforzuur. 

 

 

Fig. 2.7: Vermestingspotentieel (Wikipedia, 2013a) 

 



 

18 | LVS3 – Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies 

 

Wanneer fosfaat als referentie stof wordt genomen, zijn een aantal stoffen 

weergegeven in Tabel 2.4 (Heijungs et al., 1999). 

 

Tabel 2.4 – Vermestingspotentieel (in kgPO -
 eq.) (Heijungs et al., 1999) 

 Ammonia (NH3) Nitrogen Oxide (NOx) Nitrate (N) Phosphate (P) 

EPi 0.35 0.13 0.10 1.00 

 

De vermestings indicator wordt gegeven door: 


 
 i

i

i
mEPionEutrohicat   

Vgl. (2.5)  

 
Hierin is mi (kg) de massa van stof i uitgestoten in lucht, water of grond. Deze 

indicator wordt uitgedrukt in kg PO -
 equivalenten.  

 

2.3.3.2.5  Fotochemische oxidant vorming (Photochemical Ozone Creation Potential = 

POCP) 

Lucht die NOx bevat, een veel voorkomende vervuiler en vluchtige organische 

stoffen, kan ozon en andere luchtvervuiling worden gecrëeerd met behulp van 

zonlicht. Ook al is ozon kritisch hoog in de atmosfeer als bescherming tegen 

ultraviolette straling (UV), ozon laag in de atmosfeer is verantwoordelijk voor 

schade aan gewassen, astma en andere ademhalingsproblemen.  

 

Fig. 2.8: Fotochemische oxidantvorming (EPD, 2013)  

Het duidelijkst zijn grote 

concentraties van POCP- 

gassen te zien in de zomer 

boven grote steden als Los 

Angeles of Beijing. De 

belangrijkste bron van NOx 

uitstoot is brandstof 

verbranding terwijl VOCs 

vrijkomen bij oplosmiddelen uit 

verven en coatings. 

 

De POCP impact categorie is een maat van de stof om ozon te producceren 

dankzij NOx en zonlicht. POCP wordt uitgedrukt in de stof ethyleen. 
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Karakterisatiefactoren voor POCP zijn ontwikkeld met het United Nations 

Economic Commission voor Europa (UNECE) model. 

POCPs zijn berekend voor twee scenario’s (Heijungs et al., 1999): 

(i) een scenario met een relatief hoge achtergrond concentratie NOx; 

(ii) een scenario met een relatief lage achtergrond concentratie NOx.  

De twee karakterisatiefactoren zijn weergegeven in Tabel 2.5 voor een paar 

stoffen.  

 

Tabel 2.5 – POCPs voor verschillende concentratie van NOx en voor een aantal stoffen (in kg C2H4 
eq./kg) (Heijungs et al., 1999) 

 High-NOx POCPs Low-NOx POCPs 

Acetaldehyde (CH3CHO) 0.641 0.200 

Butane (C4H10) 0.352 0.500 

Carbon monoxide (CO) 0.027 0.040 

Ethyne (C2H2) 0.085 0.400 

Methane (CH4) 0.006 0.007 

Nitrogen oxide (NOx) 0.028 no data 

Propene (C3H6) 1.123 0.600 

Sulphur oxide (SOx) 0.048 no data 

Toluene (C6H5CH3) 0.637 0.500 

 

De indicator fotochemische oxidantvorming is gegeven door,  


 i

i

i
mPOCPformationoxidantPhoto    

Vgl. (2.6)  

 

Hierin is mi de massa van stof i vrijgelaten (in kg). Deze indicator wordt uitgedrukt 

in kg ethyleen (C2H4) equivalenten. 

In deze studie worden alleen de karakterisatiefactoren in het scenario met een 

hoge achtergrond concentratie NOx gebruikt. 

 

2.3.3.2.6 Abiotische uitputting (Abiotic Depletion Potential = ADP) 

Abiotische uitputting indicatoren hebben als doel om het in kaart brengen van 

afnemende niet hernieuwbare grondstoffen als gevolg van hun extractie en 

schaarsheid. Twee typen indicatoren worden beschouwd:  

 Abiotische Uitputting Elementen, wat kijkt naar winning van schaarse 

elementen en hun ertsen; 

 Abiotische Uitputting Energie/Brandstoffen, wat kijkt naar het gebruik van 

brandstoffen als brandstof of grondstof. 
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Fig. 2.9: Abiotische uitputtingspotentieel (Wikipedia, 2013b) 

 

Het abiotische uitputtingspotentieel voor elementen (ADPelements) wordt bepaald 

voor winning van elementen gebaseerd op de overgebleven reserves en 

percentage winning. Het ADP is gebaseerd op de vergelijking productie met de 

totale reserve dat wordt afgezet tegen de referentiestof  antimoon (Sb) (Guinée et 

al., 2002). Verschillende maatregelen gebruiken de econmische of winbare 

reserve in de aardkorst.  

Daarom is het Abiotische Uitputtingspotentieel Elementen van een grondstof i 

(ADPi) gegeven door de verhouding tussen de hoeveelheid die al is gewonnen en 

de nog winbare reserves van die grondstof, uitgedrukt in kg van de referentie 

grondstof antimonoon. De karakterisatiefactoren voor enige elementen zijn 

weergegeven in Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6 – Abiotische uitputting voor enkele elementen (in Sb eq./kg) (Guinée et al., 2002) 

Bron ADP element 

Aluminium  1.09E-09 

Cadmium 1.57E-01 

Copper  1.37E-03 

Iron  5.24E-08 

Lead 6.34E-03 

 

De bepaling van de indicator abiotische uitputting (Elementen) is gegeven door,  


 i

i

i
mADPDepletionAbiotic   

Vgl. (2.7)  

 



 

Achtergrond document | 21 

 

 

Hierin is mi de hoeveelheid grondstof gewonnen uit bron i (in kg). Deze indicator is 

wordt uitgedrukt in kg antimoon (de referentiestof). 

 

Fossiele brandstoffen werden aanvankelijk op dezelfde manier gemeten maar 

sinds 2010 worden ze iets ander berekend. In dit geval wordt een absolute maat 

beschouwd, gebaseerd op energieinhoud van fossiele brandstof (Guinée et al., 

2002). Dit neemt niet mee de relatieve schaarsheid van de verschillende 

brandstoffen omdat brandstoffen uit een groot aantal bronnen komen, maar in 

werkelijkheid varieren ze slechts 17% tussen kolen (de meest voorkomende) en 

gas (de schaarste). De indicator abiotische uitputting brandstof wordt uitgedrukt in 

MJ. 

 

2.3.4 Levenscyclus interpretatie 

Interpretatie is de laatste stap van een LCA, waarin de bevindingen van de 

inventarisatie en de impact assessment worden gecombineerd. Het belangrijkste 

doel van deze fase is het formuleren van conclusies uit de resultaten van de LCA. 

Verder dienen de resultaten van eerdere fases van de LCA en keuzes die in het 

proces gemaakt zijn te worden geanalyseerd, namelijk de aannames, modellen, 

parameters en gebruikte data gebruikt in de LCA moeten consistent zijn met het 

doel en scope van de LCA studie.  

2.3.5 Illustratief voorbeeld 

Om de verschillende stappen, zoals beschreven in de vorige paragrafen, van de 

levenscyclus te illustreren is een kort voorbeeld uitgewerkt.  

Uitgangspunt zijn de volgende emissies (zie Tabel 2.7) die zijn verzameld in de 

inventarisatie fase voor de productie van 1 kg van een isolatiemateriaal: 

 

Tabel 2.7 – Emissies verzameld voor de productie van 1 kg van een isolatiemateriaal 

Emissies Waarde (in kg) 

carbon monoxide (CO)  0.12 

carbon dioxide (CO2) 0.60 

ammonia (NH3)  0.01 

methane (CH4)  0.05 

nitrogen  oxides (NOx)  1.02 

phosphorus (P)  0.35 

sulfur dioxide (SO2)  0.10 

 

In de volgende stap, het impact asessment, zijn de geselecteerde milieu 

categoriën bijvoorbeeld:  
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(i) broeikaseffect (GWP),  

(ii) verzuring (AP), 

(iii) vermesting (EP).  

De karakterisatiefactoren van elke emissie en elke milieu categorie staan in Tabel 

2.8. 

 

Tabel 2.8 – Karakterisatiefactoren voor geselecteerde milieu categoriën 

GWP AP EP 

(kg CO2 eq.) (kg SO2 eq.) (kg PO4- eq.) 

carbon monoxide (CO)  1.53  -  - 

carbon dioxide (CO2)  1.00  - -  

ammonia (NH3)   - 1.60 0.35 

methane (CH4)  25.00  - -  

nitrogen  oxides (NOx)   - 0.50 0.13 

phosphorus (P)   -  - 3.06 

sulfur dioxide (SO2)   - 1.20 -  

 

De resultaten van elke milieucategorie worden verkregen door het product van 

elke emissie met zijn bijbehorende karakterisatie factor (bijv., voor GWP: 0.12 x 

1.53 + 0.60 x 1.00 + 0.05 x 23 = 1.93 kg CO2 eq.). Dit leidt tot de resultaten in  

Tabel 2.9. 

 

Tabel 2.9 – Eindresultaten van de geselecteerde milieu indicatoren 

GWP (kg CO2 eq.) AP (kg SO2 eq.) EP (kg PO4- eq.) 

1.93 0.65 1.21 

 

2.4 Europese normen voor de LCA van gebouwen 

2.4.1 CEN/TC350 

De Europese normcommissie (CEN) kreeg in 2004 mandaat voor de ontwikkeling 

van een horizontale gestandaardiseerde methode voor het beoordelen va de 

integrale milieuprestatie van gebouwen.   

CEN/TC350 heeft dit mandaat uitgebreid naar duurzaamheid, en opteerde voor 

een levenscyclusaanpak als basis voor elke beoordeling. De TC ontwikkeld 

normen, technische rapporten en technische specificaties om methodieken aan te 

reiken voor het beoordelen van duurzaamheid van gebouwen.   

Het normatieve raamwerk voor de beoordeling van duurzaamheid van gebouwen, 

geleverd door de CEN-TC 350 series van normen, bevat milieu, economische en  

sociale aspecten (EN15643-1, 2010), zoals weergegeven in Fig. 2.10. 
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Fig. 2.10: Werkprogramma van CEN/TC350 (EN15643-1, 2010) 

 

Zoals te zien in Fig. 2.10, werkt de TC op vier niveaus (concept/ raamwerk/ 

gebouw/ product) en voor vijf typen prestaties (milieu/ sociaal/ economisch/ 

technisch/ functioneel). De milieubeoordeling is het verst uitgewerkte aspect, met 

normen ontwikkeld op gebouwniveau en op productniveau. 

De levenscyclusaanpak in dit project is volgens de twee normen gericht op het 

bepalen van de milieubelasting van gebouwen: EN15978 (2011) en EN15804 

(2012), voor respectievelijk het gebouwniveau en het productniveau. 

2.4.2 Gebouwniveau (EN15978) 

EN15978 (2011) bevat rekenregels voor het beoordelen van de milieuprestatie van 

nieuwe en bestaande gebouwen gebaseerd op de levenscyclus aanpak. Het is 

bedoeld om het beslisproces te ondersteunen en de beoordeling van de 

milieuprestatie van het gebouw te documenteren.  

Voor een compleet overzicht van de methodologie is het lezen van de norm aan te 

raden; deze paragraaf richt zich op de volgende belangrijke aspecten: functioneel 

equivalent, levenscyclusfasen en milieu indicatoren. 
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2.4.2.1 Functioneel equivalent 

De norm definieert het functionele equivalent als de gekwantificeerde functionele 

eisen en/of technische eisen voor een gebouw of een samengesteld systeem (deel 

van het werk) als basis voor de vergelijking. Vergelijking tussen gebouwen of 

systemen is alleen acceptabel als de functie hetzelfde is. Tenminste de volgende 

aspecten zullen worden meegenomen bij het functioneel equivalent van een 

gebouw:  

(i) gebouwtypologie (bijv. woning, kantoor, etc);  

(ii) gebruikspatroon;  

(iii) relevante technische en functionele eisen; en  

(iv) vereiste levensduur.  

2.4.2.2 Levenscyclus fasen 

De systeemgrenzen bepalen de scope van de levenscyclusananalyse, m.a.w. ze 

bepalen welke processen meegenomen worden in de analyse. Zoals genoemd in 

de norm bevat de milieubeoordeling alle upstream en downstream processen die 

nodig zijn om de functie(s) van het gebouw mogelijk te maken.   

Uiteraard is informatie nodig van de producten in het gebouw om de milieuprestatie op 

gebouwniveau vast te stellen. Deze informatie moet consequent zijn en daarom moet het voldoen 

aan de regels zoals gedefinieerd in EN15804 (zie volgende paragraaf). In deze norm wordt de 

levenscyclus van het gebouw weergegeven door een modulair concept zoals geïllustreerd in  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.11. 
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Fig.  2.11: Modules van de levenscyclus van een gebouw (EN15978, 2011) 
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De productiefase bevat modules A1 tot en met A3, de constructiefase bevat  

modules A4 en A5, de gebruiksfase bevat modules B1 tot en met B7, de einde 

levensfase bevat modules C1 tot en met C4, en module D bevat de baten en 

lasten buiten de systeemgrens. In de volgende paragrafen volgt een korte 

beschrijving van elke fase en bijbehorende modules. 

2.4.2.2.1 Productiefase 

De productiefase bevat de informatiemodules A1 tot en met A3. De systeemgrens 

met de buitenwereld bevat de processen die materiaal en energie inputs in het 

systeem verzorgen en de daarop volgende productieprocessen en transport tot de 

poort van de fabriek en het afval dat bij elk proces ontstaat.  

 A1 – Winning en verwerking van grondstoffen; hergebruik van producten of 
materialen van een voorafgaand productsysteem; verwerking van 
secundaire materialen als input voor het maken van het product;  

 A2 – Transport naar de fabriekspoort en intern transport; 

 A3 – Productie van bijkomende materialen, vervaardigen van producten en 
bijproducten en vervaardigen van de verpakking. 

2.4.2.2.2 Constructiefase 

Het constructieproces bevat de informatiemodules voor: 

 A4 – Transport van de fabriekspoort naar de bouwplaats; 

 A5 – Installatie van het product in het gebouw inclusief vervaardiging en 
transport van bijkomende materialen en energie en water dat nodig is voor 
installatie of functioneren van de bouwplaats. Het bevat ook bewerkingen 
van het product op de bouwplaats. 

2.4.2.2.3 Gebruiksfase  

De gebruiksfase bevat twee typen informatiemodules. Modules gerelateerd aan de 

samenstelling/constructie van het gebouw (modules B1-B5) en modules 

gerelateerd aan het functioneren van het gebouw (modules B6-B7):  

 B1 – Gebruik van het geinstalleerde product uitgedrukt in emissies als 
gevolg van onderdelen van het gebouw en bouwwerkzaamheden door 
normaal (m.a.w. geanticipeerd) gebruik;  

 B2 – Onderhoud bevat de combinatie van al de geplande technische en 
administratieve handelingen gedurende de functionele levensduur om het 
geïnstalleerde product te onderhouden in dusdanige staat dat het aan al de 
vereiste functionele en technische eisen kan voldoen. Daarnaast blijft het 
voldoen aan de esthetische eisen;  
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 B3 – Reparatie bevat de combinatie van alle technische en administratieve 
handelingen gedurende de levensduur in relatie tot corrigerende, 
responsieve of reactieve behandelingen van een constructieproduct of 
onderdelen geinstalleerd in het gebouw om het terug te brengen in 
acceptabele conditie waarin het aan al de vereiste functionele en 
technische eisen kan voldoen;  

 B4 – Vervanging bevat de combinatie van alle technische en 
administratieve handelingen gedurende de levensduur gerelateerd aan het 
terugbrengen van een constructieproduct naar een conditie waarin het kan 
voldoen aan al de vereiste functionele en technische eisen door vervanging 
van het complete constructieonderdeel;  

 B5 – Renovatie bevat de combinatie van technische en administratieve 
handelingen gedurende de levensduur van het product gerelateerd aan het 
terugbrengen van het gebouw naar een conditie waarin het de vereiste 
functies kan vervullen; 

 B6 – Energiegebruik van gebouwgebonden technische installaties samen 
met de gerelateerde milieuaspecten en belasting inclusief verwerking en 
transport van enig afval als gevolg van het gebruik van energie; 

 B7 – Watergebruik van het gebouw door gebouwgebonden installaties 
inclusief de gerelateerde milieuaspecten en belasting met in achtneming 
van de levenscyclus van water inclusief productie, transport en verwerking 
van afvalwater.  

2.4.2.2.4 Einde levenscyclus fase   

De einde levenscyclus van het gebouw bevat alle output die einde afval status 

heeft bereikt als gevolg van demonteren, deconstructie of sloop van het gebouw.   

De einde levenscyclus fase bevat de optionele modules: 

 C1 - Deconstructie, inclusief demontage of sloop, van het product uit het 
gebouw, inclusief het sorteren van materialen op de bouwplaats; 

 C2 - Transport van het afgedankte product als onderdeel van 
afvalverwerking, bijvoorbeeld naar een recyclinglocatie of transport van 
afval naar de stort; 

 C3 – Afvalverwerking als verzamelen van afvalfracties van deconstructie en 
verwerking van materiaalstromen bedoelt voor hergebruik, recycling en 
energieopwekking.   

 C4 – Stort inclusief voorbehandeling en management van de stortplaats. 

2.4.2.2.5 Baten en lasten buiten de systeemgrenzen  
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Informatie module D bevat de netto baten of lasten als resultaat van hergebruikte 

producten, recyclebare materialen en/of nuttige energiedragers die het 

productsysteem verlaten als bijv. secundair materiaal of brandstof.  

2.4.2.3 Life Cycle Impact Assessment 

Voor de fase van life cycle impact assessment, worden twee typen 

milieucategoriën bekeken volgens EN15978: milieuindicatoren die milieuimpact 

beschrijven en milieuindicatoren die ingaande en uitgaande materiaalstromen 

beschrijven. Beide typen worden beschreven in de volgende paragrafen. 

2.4.2.3.1 Indicatoren voor milieubelasting 

Zes indicatoren zijn voorzien om de belasting op het leefmilieu te beschrijven. 

Deze zijn weergegeven in Tabel 2.10. 

 

Tabel 2.10 – Indicatoren die milieubelasting beschrijven (EN15978) 

Indicator Eenheid 

Global warming potential, GWP kg CO2 equiv 

Depletion potential of the stratospheric ozone layer, ODP; kg CFC 11 equiv 

Acidification potential of land en water; AP; kg SO2- equiv  

Eutrophication potential, EP; kg (PO4)3- equiv 

Formation potential of tropospheric ozone photochemical 
oxidants, POCP; 

kg Ethene equiv  

Abiotic Resource Depletion Potential for elements; 
ADP_elements 

kg Sb equiv  

Abiotic Resource Depletion Potential of fossil fuels 
ADP_fossil fuels 

MJ 

 

Deze indicatoren zijn al gepresenteerd in de vorige paragraaf van dit document. 

2.4.2.3.2 Indicatoren die ingaande en uitgaande materiaalstromen beschrijven 

Extra indicatoren zijn ontwikkeld om input en output te beschrijven. Indicatoren 

voor grondstofverbruik staan in Tabel 2.11. Deze indicatoren beschrijven het 

gebruik van hernieuwbare en niet hernieuwbare primaire energie en waterbronnen 

en ze worden direct bepaald uit de input van de LCI.  

Tabel 2.11 – Indicatoren die grondstoffenverbruik beschrijven (EN15978) 

Indicator Eenheid  

Gebruik van hernieuwbare primaire energie exclusief 
energiebronnen gebruikt als grondstof 

MJ, net calorific value 

Gebruik van hernieuwbare primaire energie bronnen als 
grondstof 

MJ, net calorific value 
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Gebruik van niet hernieuwbare primaire energie exclusief 
energiebronnen gebruikt als grondstof 

MJ, net calorific value 

Gebruik van niet hernieuwbare primaire energie bronnen 
als grondstof 

MJ, net calorific value 

Gebruik van secundair materiaal Kg 

Gebruik van hernieuwbare secundaire brandstoffen MJ 

Gebruik van niet hernieuwbare secundaire brandstoffen MJ 

Gebruik van zoet water m3 

 

Indicatoren die afvalcategoriën en uitgaande materiaalstromen beschrijven zijn ook gebaseerd op 
LCI. De eerste zijn weergegeven in Tabel 2.12 en de laatste in  

Tabel 2.13. Verder zijn scenario’s ontwikkeld voor de bijbehorende processen en 

fasen om deze indicatoren te kwantificeren. 

 

Tabel 2.12 – Indicatoren die afval categoriën beschrijven (EN15978) 

Indicator Eenheid 

Gevaarlijk afval kg 

Niet-gevaarlijk afval kg 

Radioactief afval kg 

 

Tabel 2.13 – Indicatoren die de uitgaande stromen beschrijven uit het systeem (EN15978) 

Indicator Eenheid 

Componenten voor hergebruik kg 

Materialen voor recycling  kg 

Materialen voor terugwinnen van energie 
(niet zijnde afvalverbranding) 

kg 

Geexporteerde energy MJ voor elke energiedrager 

2.4.3 Productniveau (EN15804) 

Op productniveau, definieert EN15804 de regels voor de productcategorie om 

Environmental Product Declarations (EPD) van constructieproducten op te stellen. 

EPDs zijn Type III milieudeclaraties, volgens ISO14025 (2006), en vaak een goede 

bron van milieudata voor levenscyclusanalyse. Een EPD is een specifiek type 

LCA, uitgevoerd door een gedefinieerde set Product Category Rules (PCR) te 

gebruiken, zoals weergegeven in Fig.  2.12. Veel PCR kunnen voor 

bouwproducten gebruikt worden maar alleen EPD conform dezelfde PCR kunnen 

worden vergeleken (CPA, 2012). 
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Fig.  2.12: EPD proces zoals beschreven in CPA (2012) 

 

Het doel van een gemeenschappelijke set van regels in EN15804 is om de beoordelaar te voorzien 

beoordelaar te voorzien van consistente, vergelijkbare en betrouwbare informatie waardoor het 

waardoor het mogelijk wordt om op gebouwniveau te aggregeren. De rekenregels voor de LCA op 

voor de LCA op productniveau zijn gelijk aan degenen die eerder beschreven werden op 

werden op gebouwniveau. De scope van een LCA op productniveau kan hetzelfde zijn als voor het 

zijn als voor het gebouwniveau (zie  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.11). Alleen de declaratie op productiefase (modules A1 tot en met A3) is 

verplicht bij EN15804, de declaratie van de andere levensfasen zijn optioneel. 

Op dezelfde manier voorziet de functionele eenheid in deze norm in een referentie 

waarmee materiaalstromen van LCA’s van constructieproducten worden 
genormaliseerd. In deze norm wordt echter een extra eenheid voorzien: de 

gedeclareerde eenheid. De gedeclareerde eenheid mag gebruikt worden in plaats 

van de functionele eenheid als de functie van het product op gebouwniveau niet 

genoemd wordt of onbekend is.  

2.5 Andere normen en regels (vooral voor de gebruiksfase) 

Zoals eerder genoemd, kent EN15978 (2011) alle potentiële milieuaspecten van het gebouw 

het gebouw gedurende zijn levenscyclus toe in een modulair systeem 
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Fig.  2.11). In dit system, correspondeert Module B6 met gebruiksenergie, m.a.w., 

energie gebruikt door gebouwgebonden technische systemen gedurende de 

gebruiksfase. Het bevat dus de energieconsumptie voor koeling, verwarming, 

warm tapwater (DHW), ventilatie, verlichting en bijkomende energie voor pompen, 

controlesystemen en automatisering EN15978 geeft geen regels voor 

energieberekeningen maar geeft aan dat het dient te voldoen aan de Energy 

Performance of Building Directive (EU 2002) en de nationale implementaties. 

De Directive over energieprestatie van gebouwen is het belangrijkste wetgevende 

instrument op Europees niveau om energieprestaties te behalen in gebouwen. De 

belangrijkste vier aspecten van de EPBD die moeten worden toegepast dor de 

lidstaten zijn (EU 2002): 

 Gemeenschappelijke methode om de energieprestatie van gebouwen te 

bepalen; 

 Minimum normen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en 

bestaande gebouwen die onderwerp zijn van grote renovaties; 

 Systemen voor energiecertificatie van nieuwe en bestaande gebouwen en, 

voor overheidsgebouwen, prominente tentoonstelling van de certificering en 

andere relevante informatie. 

 Regelmatige inspectie van boilers en centrale air-conditioning systemen in 

gebouwen en verder een beoordeling van verwarmingsinstallaties waar de 

boilers ouder zijn dan 15 jaar. 

De herziening van de EPBD (in 2010) geeft een wettelijk raamwerk om de nationale normen te 

nationale normen te upgraden en stuurt aan op (bijna) 0-energie gebouwen waardoor alle nieuwe 

waardoor alle nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal zijn in 2020 (belangrijke kenmerken van 

kenmerken van een 0-energie gebouw zijn weergegeven in  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.13). 
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Fig.  2.13: Belangrijkste kenmerken van een 0-energiegebouw 

 

Ondanks de algemene eisen van de EPBD, schrijft deze geen rekenmethode voor 

en elke lidstaat van de Europese Gemeenschap mag zelf de implementatie kiezen. 

De meeste landen gebruiken CEN normen of andere internationale normen. Op dit 

terrein beschouwt dit document twee extra normen:  

(i) ISO13790 (2008). Deze beschrijft alle aspecten van de 

verwarmingscomponenten in de thermische berekeningen. En de norm 

voorziet in factoren die dynamische thermische effecten meenemen in 

de berekening.  

(ii) EN15316-3-1 (2007) beschouwt de energievraag voor warmtapwater 

(DHW) productie. 
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3 EENVOUDIGE METHODEN VOOR GEBOUWBEOORDELING 

3.1 Inleiding 

De bouwsector wordt meer en meer onderwerp van duurzame eisen: 

milieudeclaraties (EPD’s), energieneutraal, etc. Stakeholders zijn echter niet altijd 

voldoende kundig om de milieuprestaties van bouwproducten te analyseren.  

Thermische prestaties van nieuwe gebouwen zijn enkele jaren in voorschriften 

gevat waarmee architecten gedwongen worden om nauwkeurige kennis en 

controle van de gebruiksfase van gebouwen te hebben. Aan de andere kant zijn 

materiaalenergie en carbonfootprint minder bekend maar worden vaker en vaker 

geïntegreerd in aanbestedingen. Weinig partijen in het veld hebben de kennis van 

beide aspecten. 

Dit hoofdstuk introduceert twee simpele aanpakken om levenscyclus analyse in de 

bouwsector te stimuleren: 

(i) Een versimpelde levenscyclus aanpak gebaseerd op macro-

componenten; 

(ii) Een berekeningsaanpak voor de berekening van energiegebruik voor 

koeling en verwarming, die ook het energieverbruik bevat voor warm 

tapwater.  

Beide aanpakken zijn ontwikkeld in het Europese onderzoeksproject SB_Steel 

(2014) en zijn gebaseerd op de principes van de recente Europese normen 

EN15978 en EN15804. 

Allereerst, wordt de aanpak voor levenscyclus assessment beschreven, gevolgd 

door de versimpelde aanpak voor energieberekening en de bijbehorende 

callibratie procedure. 

3.2 Algoritme voor LCA gebaseerd op macro-componenten 

De gebouwschil, intern en extern, speelt een belangrijke rol in het gedrag van het 

gebouw in termen van energieconsumptie en milieubelasting. Dit leidde tot het 

maken van prefab oplossingen voor de belangrijkste onderdelen van een gebouw. 

, m.a.w., de macro-componenten. Macro-componenten zijn voorgedefinieerde 

samenstellen van verschillende materialen die een compleet component van een 

gebouw beschrijven (Gervásio et al., 2014). 

Voor elke gebouwcomponent zijn verschillende prefab oplossingen bedacht en het 

model dat gebruikt is voor de LCA van het gebouw, gebaseerd op macro-

componenten, is uitgewerkt in de volgende paragrafen.  
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3.2.1 Algemene stappen  

3.2.1.1 Doel en scope 

Het doel van de tool is het kwantificeren van de milieubelasting van een eenvoudig 

gebouw of gebouwcomponent (in m2) door voorgedefinieerde macro-componenten 

te gebruiken. De aanpak maakt het mogelijk om een beoordeling te doen op twee 

verschillende niveaus: (i) componentniveau; en (ii) gebouwniveau. 

3.2.1.1.1 Functionele eenheid 

Op gebouwniveau is de functionele eenheid een gebouw met een gedefinieerde 

typologie (bijv. kantoor, woning, etc) ontworpen voor een specifieke levensduur 

(bijv. 50 jaar) die aan de standaardeisen voldoet.  

Op componentniveau, is de functionele eenheid (in m2) een gebouwcomponent 

met een gedefinieerde typologie (bijv. buitenwand, vloer, etc) gebruikt voor een 

bepaalde levensduur (bijv. 50 jaar). In dit geval, kan de functie van het 

gebouwcomponent al dan niet worden meegenomen (in het geval van 

vergelijkende studies, dient de functie van het gebouwcomponent te worden 

meegenomen). 

3.2.1.1.2 Systeemgrenzen 

De levenscyclus analyse bevat de productiefase (modules A1 tot en met A3), de 

constructiefase (module A4), de gebruiksfase (modules B1 tot en met B5), de 

eindelevenscyclusfase (modules C1 tot en met C4) en de baten en lasten als 

gevolg van recyclingprocessen (module D), zoals weergegeven in Tabel 3.1.  

Module B6 wordt niet beschouwd in deze aanpak. De methodiek gepresenteerd in 

de volgende paragraaf beschouwt de aspecten in deze module. 

Op dezelfde manier worden modules A5, B1 en B7 niet beschouwd. Het belang 

van de impacts van het constructieproces (module A5) (inclusief het gebruik van 

materieel, het functioneren van de bouwplaats en de productie van afval) werd niet 

onderkend op gebouwniveau (Gervásio et al., 2014).  

Module B1 bevat de emissies als gevolg van het installeren van materialen in het 

gebouw die niet worden meegenomen in de andere modules van de gebruiksfase. 
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Tabel 3.1: Informatiemodules van de levenscyclus van het gebouw (volgens EN15643-2:2011) 
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Wanneer meegenomen wordt dat op dit moment door strikte wetgeving 

bouwmaterialen weinig emissies hebben, is deze module van gering belang. 

Daarnaast, wordt het kwantificeren van watergebruik (module B7) niet 

meegenomen omdat het niet afhangt van de gekozen bouwproducten.  

3.2.1.2 Life Cycle Inventory 

Zoals eerder aangegeven is het checken van de kwaliteit van de data een eis in of 

LCA normen. In geval van bouwproducten dient de data gecontroleerd te worden 

volgens (EN15804): 

 Tijdgerelateerde beschrijving: data sets dienen te zijn geupdate in de laatste 

10 jaar voor algemene data en binnen de laatste 5 jaar voor producent 

specifieke data; 

 Datasets dienen gebaseerd te worden op data die jaarlijks gemiddeld wordt;  

 Geografische beschrijving: datasets dienen representatief te zijn voor het 

geografisch gebied van het gedeclareerde product of productgroep; 

 Technologische beschrijving: datasets dienen representatief te zijn voor de 

fysische realiteit van het gedeclareerde product of productgroep; 

 Compleetheid: Data sets dienen compleet te zijn volgens de systeemgrens 

binnen de limieten gesteld door de criteria voor het niet meenemen van 

ingaande en uitgaande stromen. 

De meeste milieudata komt van de PE International database (2006), behalve de 

staaldata. Verder wordt de staaldata verstrekt door de Worldsteel Association 

(2002) in samenwerking met PE International en derhalve is de methodiek 

hetzelfde. Dit zorgt voor goede consistentie in termen van data verzameling,  
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management en de methodiek voor allocatie en afbreek regels zoals weergegeven  

Tabel 3.2, voor de belangrijkste materialen in de macro-componenten. 

 

Tabel 3.2: Kwaliteitscontrole voor de belangrijkste materialen van de macro-componenten 

3.2.1.3  Tijd beschrijving Geografische 

beschrijving 

Technologische 

beschrijving 

Compleetheid 

Staal profiel 2007, 

jaargemiddelde 

Europa Europese 

producenten 

> 99% van 

massa/energie 

Wapening 2007, 

jaargemiddelde 

Wereld Wereld  

producenten 

> 99% van 

massa/energie 

Staalplaat 2007, 

jaargemiddelde 

Europa Europese 

producenten 

> 99% van 

massa/energie 

Beton C20/25 2011, 

jaargemiddelde 

Duitsland Duitse 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

OSB 2008, 

jaargemiddelde 

Duitsland Duitse 

producenten 

> 99% van 

massa/energie 

Gipsplaat 2008, 

jaargemiddelde 

Europa Europese 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

Bakstenen 2011, 

jaargemiddelde 

Duitsland Duitse 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

Steenwol 2011, 

jaargemiddelde 

Europa Europese 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

EPS 2011, geen data Europa Geen data Geen data 

XPS 2011, 

jaargemiddelde 

Duitsland Duitse 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

PUR 2011, 

jaargemiddelde 

Duitsland Duitse 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

Geëxpandeerde 

kurk 

2011, 

jaargemiddelde 

Duitsland Duitse 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

Glaswol 2011, 

jaargemiddelde 

Europa Europese 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

PE 2011, 

jaargemiddelde 

Duitsland Duitse 

producenten 

> 95% van 

massa/energie 

3.2.1.4 Life Cycle Impact Assessment 

De milieucategoriën om de milieubelasting van het gebouw te beschrijven zijn 

weergegeven in Tabel 2.10 en corresponderen met de milieucategoriën 

aanbevolen in de Europese norm voor de beoordeling van de milieuprestatie van 

gebouwen (EN15643-2 en EN15978). 

Het modulaire concept van deze normen is overgenomen in de aanpak. Derhalve 

is het resultaat van de analyse van elke macro-component weergegeven per 

module of door een geaggregeerde waarde voor elke fase. 
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De analyse van elke macro-component is gedaan met GaBi software (2012). 

3.2.2 Allocatie van recycling 

Staal is 100% recyclebaar en schroot kan worden omgesmolten tot dezelfde 

kwaliteit staal afhankelijk van de metallurgie en recycling route (Worldsteel 

Association, 2009). Daarom, bij einde levensduur van een staalconstructie, wordt 

deze hoogstwaarschijnlijk gesloopt voor recycling of hergebruik (deels of volledig). 

Volgens data van het Steel Recycling Institute (2009), in Noord Amerika, is het 

recyclingspercentage van constructiestaal ongeveer 97.5%. Grafieken in Fig. 3.1, 

laten de trend van recyclingpercentages zien van respectievelijk constructiestaal 

en wapening voor de bouwsector. 

 

  

(a)                                                                                   (b) 

Fig. 3.1: Recyclingpercentages van (a) constructiestaal en (b) wapeningsstaal (Steel Recycling 

Institute, 2009) 

 

Hergebruik en recycling van staal gaat over multifunctionaliteit en vereist een 

allocatieproces, als beschreven in de volgende tekst. 

3.2.2.1 Inleiding 

De meeste industrieprocessen zijn multifunctioneel, m.a.w., hun output is vaak 

meer dan een product en de inputs voor de productie bevatten vaak halffabrikaten 

of afvalproducten. Een allocatie probleem doet zich voor als een beslissing nodig 

is om de input/output stromen te alloceren naar de functionele eenheid van het 

productsysteem van de studie. 

Allocatie wordt gedefinieerd in ISO14040 (2006) als “het splitsen van input of 

output van een proces of een productsysteem tussen het product dat bestudeerd 

wordt en een of meerdere andere productsystemen”. Het allocatieproces 

beschouwt dus het verdelen van stromen tussen eenheids processen en 

productsystemen.  
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Volgens ISO14044 (2006), dient allocatie vermeden te worden door hetzij het 

eenheidsproces te verdelen in twee of meer sub-processen en de input en output 

data van deze sub-processen te verzamelen of door het productsysteem te 

vergroten en zo de extra functies van de bijproducten mee te nemen (systeem 

expansie).  

Systeemexpansie bevat de aanpak van de vermeden belasting, wat de extra 

functies elimineert van een multifunctioneel proces door equivalente mono 

functionele processen er af te trekken en zo een mono functioneel proces over te 

houden.  

Als noch onderverdeling van processen noch systeemexpansie haalbaar zijn voor 

de scope en doel van de studie dan is allocatie onvermijdelijk. In dit geval worden 

twee alternatieven aangeraden door ISO14044 (2006): (i) splitsen van inputs en 

outputs van het systeem gebaseerd op fysische (of chemische of biologische)  

relaties; of (ii) allocatie gebaseerd op andere relaties (bijv. economische waarde 

van de producten). 

Het bekijken van hergebruik en recycling van materialen gaat over multi-

functionaliteit, en houdt het gebruik van allocatieprocessen in. De 

allocatieprincipes en procedures hierboven genoemd slaan ook op recycling en 

hergebruik situaties, ook al worden de veranderingen in de eigenschappen van het 

materiaal in dit geval ook meegenomen als gekozen wordt voor een specifieke 

allocatie procedure (ISO14044, 2006).  

In dit geval komen drie belangrijke situaties voor (Werner, 2005): 

i) Materiaaleigenschappen veranderen niet door het beschouwde product 

systeem en het materiaal wordt hergebruikt in dezelfde toepassing; 

ii) Materiaaleigenschappen veranderen door het beschouwde product 

systeem en het materiaal wordt hergebruikt in dezelfde toepassing; 

iii) Materiaaleigenschappen veranderen door het beschouwde product 

systeem en het materiaal wordt hergebruikt in andere toepassingen. 

In het eerste geval, is er een closed-loop situatie waarin aangenomen wordt dat  

de vervanging van primair materiaal volledig is en derhalve wordt geen 

milieubelasting van de productie of stort van primair materiaal gealloceerd naar het 

productsysteem. Het tweede geval correspondeert met een open-loop aanpak 

waarin een closed-loop situatie wordt aangenomen. In dit geval, worden de 

veranderde materiaaleigenschappen als irrelevant beschouwd en recycling wordt 

beschouwd als closed-loop. In het laatste geval, is er een open-loop situatie waar 

aangenomen wordt dat de vervanging van primair materiaal gedeeltelijk is. In dit 

geval, dient de milieubelasting ten gevolge van de primaire materiaalproductie of 

stort deels te worden gealloceerd aan het systeem dat onderwerp is van studie.  
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Volgens ISO14044 (2006), in het geval van een closed-loop situatie, wordt 

allocatie vermeden omdat het gebruik van secundair materiaal het gebruik van 

grondstoffen vervangt.  

3.2.2.2 Vermijden van allocatie van schroot 

Gedurende de levenscyclus van staal, ontstaat schroot tijdens de productie, de 

constructiefase en de einde levensfase (zie Fig. 3.2). Derhalve moet er een 

allocatieprocedure worden gebruikt voor output van schroot over de hele 

levenscyclus. Verder wordt staal vervaardigd via verschillende productieroutes en 

de allocatie van input van schroot bij het maken van staal is een ander punt dat 

beschouwd dient te worden. 

 

Productie	primair	staal	

Vervaardiging	staalproduct	

manufacture	

Eind	afwerking	

Gebruiksfase	

Einde	levensduur	

Productie	secundair	

staal	

schroot	

schroot	

schroot	
 

Fig. 3.2: Systeemgrens van de LCI inclusief de einde levens data van schroot (LCI, 2002) 

 

Staal kan vele malen gerecycled en hergebruikt worden en daarom is een 

adequate allocatiemethode nodig om meerdere malen recycling en hergebruik van 

componenten in kaart te brengen. 

Daarom is de gebruikte methode, die ontwikkeld is door Worldsteel (LCI, 2002), 

om het allocatieprobleem van staal aan te pakken closed loop. Deze methodiek is 

bedacht voor het genereren van LCI data van stalen producten rekening houdende 

met einde levens recycling. Het gebruik van een closed-loop aanpak wordt 

gerechtvaardigd door het feit dat schroot omgesmolten wordt tot nieuw staal met 

weinig tot geen verandering van materiaaleigenschappen. In dit geval, volgens 

ISO14044 norm, wordt de noodzaak van allocatie vermeden doordat het gebruik 

van secundair materiaal het gebruik van grondstoffen vervangt.  
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Staal wordt geproduceerd middels twee belangrijke routes: de hoogoven (Blast 

Furnace  = BF) route en de elektro oven route (Electric Arc Furnace = EAF). Het 

belangrijkste verschil tussen de twee routes is de input van schroot in het 

productieproces: in de hoogoven (BF) route, wordt staal bijna alleen gemaakt van 

grondstoffen; terwijl, in de elektro oven (EAF) route, de productie van staal veelal 

gebaseerd is op input van schroot. 

Wanneer de twee belangrijkste routes voor de productie van staal bekeken worden 

en aangenomen wordt dat de LCI data van de BF route (aanname 100% 

grondstoffen), gegeven door Xpr en de LCI data voor staalproductie door EAF route 

(aanname 100% secundair staal) gegeven door Xre, dan is de LCI data van schroot 

gegeven in vergelijking (3.1) 



 

reprscrap
XXYLCI 

 

Vgl. (3.1)  

 

Hierin is Y het rendement, dat de efficiëncy van het secundaire proces weergeeft 

van het converteren van schroot naar staal. Volgens Worldsteel (LCI, 2002), is 

ongeveer 1.05 kg schroot nodig om 1 kg secundair staal te produceren.  

Voor de BF route, met de aanname van 100% input van grondstoffen en  

recuperatie (deel van het staal teruggewonnen als schroot over de levenscyclus 

van een staalproduct) RR, dan is, bij einde levenscyclus, het netto geproduceerde 

schroot gegeven door RR. Derhalve is de LCI voor 1 kg staal, inclusief de einde 

levensduur, gegeven door de LCI van primaire productie met een krediet voor het 

geproduceerde schroot gegeven door vergelijking (3.2) 



  

reprpr
XXYRRXLCI   

Vgl. (3.2)  

 

Aan de andere kant, aangenomen dat 1 kg secundair staal wordt gebruikt om 

nieuw staal te produceren via de EAF route, en bij einde levensduur RR kg staal 

herwonnen wordt voor recycling, dan, is de netto schroot geconsumeerd gegeven 

door (1/Y – RR). In dit geval, is de LCI van 1 kg staal, inclusief einde levensduur, 

gegeven door de LCI van secundaire productie met een aftrek van het 

geconsumeerde schroot zoals weergegeven door (3.3) 



    

reprre
XXYRRYXLCI  1  

Vgl. (3.3)  

 

Omwerken van vergelijking (3.3) leidt tot vergelijking (3.2) die laat zien dat de LCI 

van het systeem niet afhangt van de bron van het materiaal. Het hangt af van het 

recyclingspercentage van staal bij einde levensduur en het rendement van het 
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recyclingproces. Zo staat vergelijking (3.3) toe schroot te alloceren onafhankelijk 

van de productieroute van staal.  

De vorige vergelijkingen waren afgeleid met de aanname van 100% primaire 

productie of 100% secundaire productie. In werkelijkheid, kunnen staalproducten 

geproduceerd via de BF route enige schroot bevatten en producten van de EAF 

route kunnen ook een klein percentage grondstoffen bevatten. In dit geval, kan het 

krediet of debiet, gegeven door vergelijking (3.1) herschreven worden tot: 



 

reprscrap
XXYSRRLCI  )(  

Vgl. (3.4)  

 

Hierin is (RR - S) de netto schroot aan het einde levensduur. De LCI data van een 

eindproduct gegeven door X’, dan de LCI van het product, inclusief de einde 

levensduur recycling, is gegeven door, 

 



    

repr
XXYSRRXLCI  '  

Vgl. (3.5)  

 

Vergelijking (3.5) wordt gebruikt in de LCA methodieken in het volgende hoofdstuk 

om LCI data voor staalproducten te produceren, inclusief recycling bij einde 

levensduur.  

3.2.3 Karakteriseren van macro-componenten 

Macro-componenten worden gedefinieerd voor verschillen de 

gebouwcomponenten volgens het UniFormat classificatie schema (2010). De 

volgende categoriën worden beschouwd: (A) Fundering, (B) Gebouwschil en (C) 

Interieur. Elke hoofdcategorie wordt verder onderverdeeld. Het gedetailleerde 

clasificatieschema staat in Tabel 3.3.  
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Tabel 3.3: Classificatieschema voor gebouwcomponenten (UniFormat, 2010)  

(A) Fundering (A40) Vloer op grondslag (A4010) Standaard vloer op grondslag 

(B) Gebouwschil 

(B10) Hoofddraagconstructie 

(B1010) Vloerconstructie 

(B1010.30) 

Constructie vloer 

(B1010.20) 

Vloeropbouw 

(B1020) Dakconstructie 

(B1020.10) 

Constructie dak 

(B1020.20) 

Dakopbouw 

(B20) Verticale vlakken in 

buitenschil 

(B2010) Buitenwanden 

(B2010.10) 

Afwerking gevel 

(B2010.20) 

Constructie gevel 

(B2020) Buitenramen 

(B2050) Buitendeuren 

(B30) Horizontale vlakken in 

buitenschil 

(B3010) Dak 

(B3060) Horizontale openingen 

(C) Interieur 

(C10) Constructies binnen (C1010) Scheidingswanden 

(C20) Afwerking binnen 

(C2010) Wandafwerking 

(C2030) Vloerafwerking 

(C2050) Plafondafwerking 

 

Voor elke gebouwcomponent (zie Tabel 3.3) heeft de corresponderende macro-

component dezelfde functie en eigenschappen. De functionele eenheid van elk  

macro-component is 1 m2 gebouwcomponent met dezelfde eigenschappen om 

een levensduur van 50 jaar te vervullen.  

Deze aanpak is ontwikkeld voor beoordeling van een gebouw in de ontwerpfase 

(Gervásio et al., 2014). Daarom wordt, vanwege het gebrek aan ontwerpgegevens, 

de draagconstructie (staalprofielen, staalframebouw of beton) toegewezen aan de 

macro-componenten vloerconstructie (B1010.10) of dakconstructie (B1020.10), 

per m2.  

De informatie in elk macro-component wordt geïllustreerd in het voorbeeld in Tabel 

3.4. Afgezien van de eigenschappen van de verschillende lagen van materialen, is 

de U-waarde (inclusief koudebruggen indien toepasbaar) en de thermische 
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capaciteit (m) ook gegeven voor het bepalen van de gebruiksenergie van het 

gebouw. De macro-componenten zitten in een database (zie bijlage 1). 

3.2.4 Voorbeeld van macro-componenten 

In enkele gevallen kunnen macro-componenten tegelijk de functie van het gebouw 

component te vervullen. Een voorbeeld wordt gegeven voor een vloer van een 

woongebouw. 

3.2.4.1 Assemblage van macro-componenten 

Voor de vloer van een gebouw worden de volgende macro-compoentnen 

geselecteerd:  

(i) een macro-component voor de vloer (C2030),  

(ii) een macro-component voor de constructie van de vloer (B1010.10),  

(iii) een macro-component voor de afwerking van het plafond (C2050).  

Het samenstel van macro-componenten is weergegeven in Tabel 3.4. In dit geval 

is de U-waarde niet gegeven omdat het macro-component een vloer is die geen 

invloed heeft op de berekening van het energieverbruik. 

 

Tabel 3.4: Macro-componenten voor een vloer  

Macro-componenten 

samenstelling 

Macro-

componenten 
Materiaal 

Dikte 

(mm)/ 

Dichtheid 

(kg/m2) 

U-waarde  

(W/m2.K) 

m 

(J/m2.K) 

 

C2030 

Vloerafwerking 

Keramisc

he tegels 

31 kg/m2   

Zand 

cement 

dekvloer 

13 mm   

B1010.10 

Vloerconstructie 

OSB 18 mm   

Holte 160 mm   

Steenwol 40 mm - 61062 

Licht staal 14 kg/m2   

Gypsplaat 15 mm   

C2050 Plafond 

afwerking 

Verf 0.125 

kg/m2 

  

 

C2050 
B1010.2

C2030 
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3.2.4.2 Functionele eenheid en geschatte levensduur materialen 

De functionele eenheid van een gebouwcomponent is een vloer (per m2) van een 

woongebouw, met een vereiste levensduur van 50 jaar. De macro-componenten 

dienen dezelfde functionele eenheid van het gebouwcomponent te vervullen. 

Daarom dient de ingeschatte levensduur van de verschillende materialen 

meegenomen te worden. Tabel 3.5 geeft de ingeschatte levensduur van de 

materialen. 

 

Tabel 3.5: Ingeschatte levensduur van de materialen 

Macro-component Materiaal Eenheid 
Geschatte levensduur 

[jaar] 

Vloerafwerking Keramische tegels m2 25 

Zandcement 
dekvloer 

m2 50 

Vloerconstructie Koud gevormd 
staal 

kg/m2 50 

Vloer Steenwol m2 50 

OSB m2 50 

Gipsplaat m2 50 

Plafondafwerking Verf m2 10 

  

Om te voldoen aan de functionele eenheid moeten sommige materialen vervangen 

worden volgens een van te voren vastgesteld scenario. 

3.2.4.3 Scenario’s en aannames 

Om te milieuinformatie in alle modules te produceren zijn scenario’s en aannames 

nodig.   

De functionele eenheid is gerelateerd aan een levensduur van 50 jaar. Dit 

betekent dat elk materiaal in het macro-component aan deze eis moet voldoen. 

Daarom moeten materialen die een verwachte levensduur hebben die lager ligt 

dan 50 jaar onderhouden of zelfs vervangen worden in deze periode. Daarom 

worden verschillende scenario’s aangenomen voor elk materiaal om te voldoen 

aan de levensduur van de analyse. Bij einde levensduur heeft elk materiaal een 

verschillende bestemming afhankelijk van zijn karakteristieken. Voor elk materiaal 

wordt een einde levensduur scenario beschouwd met in achtneming de 

eigenschappen van elk materiaal. Alle eerder genoemde scenario’s zijn in 
overeenstemming met de regels in EN15643-2 en EN15978.  

3.2.4.3.1 Scenario’s voor het transport van de materialen (Modules A4 en C2) 

De transportafstanden tussen de productielocatie en de bouwplaats (module A4) 

en de afstand tussen de tussen de plaats waar gesloopt wordt en de recycling en 

stortplaatsen (module C2) worden aangenomen met een default waarde van 20 
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km en het transport is met een vrachtwagen met een ladingscapaciteit van 22 ton. 

De ontwerper kan echter verschillende afstanden specificeren, waardoor 

gevoeligheidsanalyse mogelijk is van het transport van de verschillende 

materialen. 

3.2.4.3.2 Scenario’s voor de gebruiksfase (Modules B1:B7) 

Scenario’s zijn gedefinieerd voor de verschillende materialen om te voldoen aan 

de vereiste levensduur van 50 jaar. Voor het samenstel van macro-componenten 

zijn de volgende scenario’s vastgesteld: 
 Vervanging keramische tegels elke 25 jaar; 

 Verven plafond elke 10 jaar. 

3.2.4.3.3 Scenario’s voor einde levensfase (Modules C1:C4) en recycling (Module D) 

Verschillende einde levensduur scenario’s zijn gespecificeerd voor de materialen 
en hun eigenschappen, zoals aangegeven in Tabel 3.6. Zo wordt aangenomen dat 

OSB verbrand wordt voor 80% in een biomassa centrale en dat de credits ten 

gunste van energieopwekking vallen. Staal wordt gerecycled met een 

recyclingspercentage van 90% en de credits ontstaan ten gevolge van de netto 

schroot aan het einde van het levenscyclus proces. Zo wordt steenwol beschouwd 

als voor 80% gerecycled. Door gebrek aan data van het recyclingsproces worden 

geen credits verkregen behalve die voor reductie van het afval dat wordt gestort.  

 

Tabel 3.6: einde levensduur opties voor materialen 

Materiaal Afdank/Recycling scenario Credits 

Keramische tegels stort (100%) - 

Zand cement 
dekvloer 

stort (100%) 
- 

Gipsplaat stort (100%) - 

Steenwol recycling (80%) + stort (20%) - 

OSB verbranding (80%) + stort (20%) Credit voor energieopwekking 

Lichtgewicht staal recycling (90%) + stort (10%) Credit voor netto schroot 

 

Voor de resterende materialen wordt aangenomen dat ze naar een stort gaan voor 

inert afval. 
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3.2.4.4 Milieuanalyse 

De resultaten van de macro-component samenstelling zoals geïllustreerd in Tabel 

3.4, worden weergegeven in   

 

Tabel 3.7, per m2.  

 

Tabel 3.7: Levenscyclus analyse van macro-componenten (per m2) 

Impact 
categorie A1-A3 A4 B4 C2 C4 D TOTAAL 

ADP elem. 
[kg Sb-Eq.] 1.86E-03 6.59E-09 1.83E-03 5.76E-09 5.93E-07 -1.96E-04 3.49E-03 

ADP fossil 
[MJ] 1.31E+03 2.45E+00 8.12E+02 2.14E+00 2.31E+01 

-
3.35E+02 1.82E+03 

AP [kg SO2 

Eq.] 2.47E-01 7.91E-04 9.14E-02 6.85E-04 1.01E-02 -4.45E-02 3.05E-01 

EP [kg PO4
-

Eq.] 2.61E-02 1.82E-04 1.40E-02 1.57E-04 1.54E-03 -1.01E-03 4.09E-02 

GWP [kg 
CO2 Eq.] 8.38E+01 1.77E-01 6.48E+01 1.54E-01 6.80E+00 

-
1.45E+01 1.41E+02 

ODP [kg 
R11 Eq.] 2.80E-06 3.09E-12 2.04E-06 2.70E-12 1.27E-09 1.76E-07 5.01E-06 

POCP [kg 
Ethene Eq.] 3.41E-02 -2.58E-04 1.43E-02 -2.23E-04 2.62E-03 -1.07E-02 3.98E-02 

 

De analyse van de bijdrage per module staat in Fig. 3.3. Modules A1-A3 hebben 

de grootste bijdrage voor alle impact categoriën (meer dan 50% voor de meeste 

milieu categoriën), gevolgd door Module B4 met een bijdrage varierend van 10% 

tot 20%. Module D heeft een significante bijdrage (bijna 10%) voor de meeste 

impact categoriën. Minder belangrijk is de bijdrage van module C4 (bijna 5% in 

enkele gevallen), gevolgd door de overgebleven modules, met een 

verwaarloosbare bijdrage. 
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Fig. 3.4: Levenscyclus milieubelasting voor een macro-component (per m2) 

 

Alle macro-componenten zijn berekend op dezelfde manier. Zoals al eerder 

aangegeven maken deze macro-componenten het mogelijk om een levenscyclus 

analyse uit te voeren op productniveau of gebouwniveau. 

3.3 Algoritme voor de energieberekening (gebruiksfase)  

3.3.1 Inleiding 

EN15978 (2011) kent alle potentiële milieuimpacts van alle aspecten gerelateerd 

aan het gebouw gedurende de levenscyclus (productie, gebruik, einde levensfase 

en hergebruik, herwinning en recyclingspotentieel) toe in een modulair systeem. 

Volgens dit systeem correspondeert Module B6 met de operationele  energie, 

m.a.w., het energieverbruik van het gebouw. 

De grenzen van Module B6 moeten in lijn zijn met de EPBD door gebruik van 

EN15603 (2008) en dient de energie voor verwarming, koeling, warm tapwater, 

ventilatie, verlichting en bijkomende systemen te bevatten. 

De versimpelde aanpak is gebaseerd op de eigenschappen van een gebouw en 

de installaties. Het bepaalt de hoeveelheid energie voor verwarming, koeling en 

warm tapwater. De energie voor mechanische ventilatie en verlichting worden niet 

meegenomen omdat deze componenten niet direct gerelateerd zijn bouwkundige 

onderdelen van het gebouw. De berekening van verwarming en koeling volgt de 

maandelijkse quasi-steady-state methode van ISO13790 (2008). Deze norm 

beschrijft alle aspecten van de verwarmingscomponenten in de thermische 

berekeningen en voorziet in correlatiefactoren waarmee thermische dynamische 

effecten in rekening gebracht kunnen worden. Het energieverbruik voor 

warmtapwaterproductie wordt berekend met EN15316-3-1 (2007). 
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3.3.2 Locatie en klimaat 

Om de operationale energie van een gebouw te kunnen bepalen tijdens de 

gebruiksfase, is het van belang om de meest invloedrijke variabelen gerelateerd 

aan thermisch gedrag en energie efficiëncy mee te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5: Belangrijke factoren die het energieverbruik van gebouwen beinvloeden (Santos et al., 

2012) 

 

De parameters kunnen gegroepeerd worden in vier sets, namelijk: klimaat, gebouwschil, installaties 

en menselijke factoren zoals weergegeven in  

 

Fig. 3.5. De meeste factoren worden meegenomen in het algoritme zoals 

beschreven in de volgende paragrafen. 

De locatie van het gebouw, in relatie tot klimaatcondities, is van vitaal belang voor 

de berekeningen van het thermisch gedrag (Santos et al., 2011, 2012). Voor het 

laatste moeten twee belangrijke klimaatparameters gedefinieerd worden om de 

energieberekening te maken:  

i) Luchttemperatuur;  

ii) Zonnestraling op een oppervlak met een gegeven oriëntatie.  

Fig. 3.6 illustreert de gemiddelde maandelijkse data voor Timisoara in Roemenie. 
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Fig. 3.6: Maandelijkse gemiddelde luchttemperaturen en invallende zonnestraling:  Timisoara (RO) 

 

De methode is gecalibreerd voor vijf klimaatzones (geclassificeerd volgens de  

Köppen-Geiger klimaatclassificatie): (i) Csa; (ii) Csb; (iii) Cfb; (iv) Dfb; (v) Dfc. De 

Köppen-Geiger klimaatclassificatie is een van de meest gebruikte klimaat 

classificatiesystemen (Kottek at al., 2006). Fig. 3.7 presenteert de Köppen-Geiger 

klimaatclassificatie voor Europa. Duidelijk zichtbaar is de invloed van de 

breedtegraad, hoogteligging en nabijheid van de kust op het klimaat in deze 

regio’s. In regio’s met lagere breedtegraden (onder 45ºN) (in Europa bijv. Zuid 

Frankrijk, en landen rond de Middelandse Zee) is het klimaat gelabeld Csa en Csb, 

m.a.w.., “C – warm gematigd” met “s – Zomer droog” en “a – hete zomer” of “b - 
warme zomer”. 
Boven deze breedtegraden (tussen 45-55ºN), in centraal westeuropese landen, 

wordt het klimaat vooral gecategoriseerd als Cfb, m.a.w., “C - warm gematigd” met 

“f – volledig vochtig” en “b - warme zomer”. In centraal oosteuropese landen (ver 

van de Atlantische kust) wordt het klimaat gelabeld als Dfb, m.a.w., “D - sneeuw” 
met “f – volledig vochtig” en “b – warme zomer”. 
In regio’s met hogere breedtegraden (boven 55ºN), in noordeuropese landen, 

wordt het klimaat veelal gelabelled als Dfc, m.a.w., “D - sneeuw” met “f – volledig 

vochtig” en “c - koele zomer”. Dit klimaat heeft enige overeenkomst met centraal 

oosteuropese landen met als belangrijkste verschil dat de zomer kouder is. 
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Fig. 3.7: Kaart van Europa met Köppen-Geiger klimaatclassificatie (Kottek et al., 2006; Google 

Earth, 2014). 

 

Een database met meteorologische data voor verschillende Europese locaties 

wordt geïmplementeerd. Tabel 3.8 geeft een lijst met 48 steden waarvoor deze 

informatie al beschikbaar is. De meeste klimaatdata komt uit de database van de 

EnergyPlus energiesimulatie software (EERE-USDoE, 2014) en de overige 

informatie wordt door de projectpartners geleverd. 

Csb 

Csa 

Cfb 

Dfb 

Dfc 
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Tabel 3.8: Lijst van locaties met klimaat data 

Stad Land Klimaatregio Breedtegraad 

Amsterdam Nederland Cfb 52 

Ankara Turkije Csb 39 

Arhanglesk Rusland Dfc 64 

Athens Griekenland Csa 37 

Barcelona Spanje Csa 41 

Berlin Duitsland Cfb 52 

Bilbao Spanje Cfb 43 

Bratislava Slowakije Cfb 48 

Brussells België Cfb 50 

Bucharest Roemenie Cfa 44 

Coimbra Portugal Csb 40 

Genova Italie Csb 44 

Graz Oostenrijk Dfb 47 

Hamburg Duitsland Cfb 53 

Helsinki Finland Dfb 60 

Istambul Turkije Csa 40 

Kiev Oekraine Dfb 50 

Kiruna Zweden Dfc 67 

La Coruña Spanje Csb 43 

Lisbon Portugal Csa 38 

Ljubljana Slovenie Cfb 46 

London Engeland Cfb 50 

Madrid Spanje Csa 40 

Marseille Frankrijk Csa 43 

Milan Italie Cfb 45 

Minsk Belarus Dfb 53 

Montpellier Frankrijk Csa 43 

Moscow Russia Dfb 55 

Munich Duitsland Cfb 48 

Nantes Frankrijk Cfb 47 

Nice Frankrijk Csb 43 

Oslo Noorwegen Dfb 59 

Ostersund Zweden Dfc 63 

Paris Frankrijk Cfb 48 

Porto Portugal Csb 41 

Prague Tsjechie Cfb 50 

Rome Italie Csa 41 

Salamanca Spanje Csb 40 

Sanremo Italie Csb 43 

Sevilla Spanje Csa 37 
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Stockholm Zweden Dfb 59 

Tampere Finland Dfc 61 

Thessaloniki Griekenland Cfa 40 

Timisoara Roemenie Cfb 45 

Vienna Oostenrijk Dfb 48 

Vigo Spanje Csb 42 

Warsaw Polen Dfb 52 

Zurich Zwitzerland Cfb 47 

 

3.3.3 Berekeningsmethode voor energie 

De aanpak maakt het mogelijk om energie te berekenen op maandelijkse basis voor verwarming, 

koeling en warm tapwaterproductie. Om de bijdrage van elke term aan de thermische berekening te 

bepalen is het nodig diverse normen te gebruiken voor koeling en verwarming zoals weergegeven 

in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Achtergrond document | 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8: Flowchart van het algoritme en de normen voor verwarming van ruimten 

 



 

54 | LVS3 – Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies 

 

Zoals te zien in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8, is ISO13790 (2008) de belangrijkste norm om te gebruiken die specifieke 

berekeningen overneemt uit andere normen. Wanneer het belang van de warm 

tapwater voorziening wordt meegenomen in het energieverbruik van het gebouw is 

het essentieel het aandeel te schatten vooral bij woongebouwen. Zoals eerder 

aangegeven wordt dit gedaan met de norm EN15316-3-1 (2007). 

De procedure en architectuur van het algoritme gebruikt voor het energieverbruik 

staan weergegeven in Fig. 3.9. 
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Fig. 3.9: Flowchart van de energieberekening van het gebouw 

 

Sub-modules 1 en 2, corresponderend met de U-waarde en thermische capaciteit 

van de onderdelen van de gebouwschil, zijn al berekend voor de macro-

componenten geselecteerd door de gebruiker. Sub-module 3 bevat de 

warmtetransmissie door de grond. Sub-modules 4, 5 en 6 bekijken de sub-routines 

die gebruikt worden om het effect van zonwering en beschaduwing door de vorm 

van de plattegrond te berekenen. In de huidige AMECO kunnen alleen 

rechthoekige plattegronden berekend worden. 

 

3.3.3.1 Energievraag voor verwarming en koeling 

Vgl. (3.6) en Vgl. (3.7) zijn de belangrijkste vergelijkingen gedefinieerd in ISO13790 

(2008) voor de maandelijkse, ( ), energievraag met als uitgangspunt continue, 

( ), werking van de systemen (nomenclatuur volgens ISO13790): 

 , , , = , , + ,� , − , . . , ,  

Vgl. (3.6)  
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�, , , = �, , − �, , . �, , + �,� ,  

Vgl. (3.7) 
 

Hierin is, ,  , energie voor verwarmen (kWh); ,  , energie voor koelen (kWh); 

 , totaal warmtetransport door transmissie (kWh); 

 , totaal warmtetransport door ventilatie (kWh); ,  , factor rendement winst (-); ,  , factor rendement verlies (-). 

 

De methode om alle delen van de energievraag te berekenen wordt uiteengezet in 

de volgende paragrafen. 

 

3.3.3.1.1 WARMTETRANSPORT DOOR TRANSMISSIE 

De warmtebalans van een gebouw bevat alle typen warmtetransport door 

transmissie:  

(i) wanden; 

(ii) dak; 

(iii) vloeren buiten (indien aanwezig); 

(iv) beglazing (glas + kozijnen); 

(v) begane grond. 

Het warmtetransport door transmissie van types i) tot en met iv) wordt bepaald met 

het warmtegeleidingsmechanisme zonder massa effecten en daardoor is de 

warmtewinst of het warmteverlies rechtevenredig met het temperatuursverschil 

tussen binnen en buiten en de warmtegeleidingscoëfficiënt van het onderdeel 

zoals te zien is in Vgl. (3.8), Vgl. (3.9) en Vgl. (3.10). Het warmtetransport naar de 

grond door transmissie neemt specifiek de effecten van de thermische capaciteit 

van de grond mee. Dit houdt in dat de warmtetransport coëfficiënt met een andere 

aanpak berekend wordt dan de andere componenten, Vgl. (3.11). 

 = , ( , − ).  

Vgl. (3.8)  
 Htr,adj =  H ,W + H ,R + H , + H , l + H  

Vgl. (3.9)  
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= ∑ � .  

Vgl. (3.10)  
 = , . � .  

Vgl. (3.11)  
 

Hierin is:  

 , totaal warmtetransport door transmissie (kWh); , , totale warmteoverdrachtscoëfficiënt (W/K); , ,   en , , , insteltemperaturen van de gebouwzone voor verwarming 

en koeling (ºC); 

, duur per maand gegeven in ISO13790 (Ms); 

, warmteoverdrachtscoëfficiënt voor transmissie naar buiten (W/K), door: 

wanden, ,�; dak, , ; vloer buiten, , ; beglaasde delen, , ; 

, warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie naar de grond (W/K); , , maandelijkse aanpassingsfactor voor de grond (W/K); � , oppervlak onderdeel i (m2); 

, warmtedoorgangscoëfficiënt van onderdeel i (W/m2.K); 

, warmtedoorgangscoëfficiënt van vloer + grond (W/m2.K). 

 

De tijdgerelateerde in de berekeningen komen uit ISO13790 en staan in Tabel 3.9. 

 

Tabel 3.9: Tijdgerelateerde waarden 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MonthLength,  

(Ms) 
2.6784 2.4192 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 

MonthDay  

(days) 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

NbDayWorking 

(days) 
23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 

 

Alle warmtedoorgangscoëfficiënten, behalve die voor warmtetransport naar de 

grond zijn bepaald conform EN/ISO 6946:2007. 

 

Warmtetransport naar de grond 

Het warmtetransport naar de grond wordt verschillend berekend voor elk type 

grond-vloersysteem zoals weergegeven in Fig. 3.10. 

 



 

58 | LVS3 – Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies 

 

   
a) vloer op de grond b) kruipruimte c) kelder (verwarmd of 

onverwarmd) 

Fig. 3.10: Combinaties grond-vloer 

 

Dit wordt gedaan met ISO13370:2007. De hoeveelheid warmte getransporteerd 

naar/van de bodem wordt berekend door de warmtegeleidingscoëfficiënt aan te 

passen om zo de extra isolatie van de grond mee te nemen. Verder wordt de 

warmtetransportcoëfficiënt aangepast om zo de maandelijkse warmtestroom mee 

te nemen die berekend wordt met de warmtecapaciteit van de grond. De 

thermische eigenschappen van de grond staan in Tabel 3.10. 

 

Tabel 3.10: Thermische eigenschappen grond (ISO13370:2007) 

Thermische geleiding 

 [W/(m·K)]  

Warmtecapaciteit 

ρc [MJ/(m3·K)] 

Klei of leem 1.5 3.00 

Zand of grind 2.0 2.00 

Homogene rots 3.5 2.00 

Default 2.0 2.00 

 

Warmtetransport door ramen 

Het algoritme bevat een database met gemiddelde waarden voor optische en 

thermische eigenschappen van diverse typen ramen (EN15193) zoals 

weergegeven in Tabel 3.11, hierin is ,  de doorlaatbaarheid van zonne energie 

voor straling loodrecht op het raam en  is de warmtedoorgangscoëfficiënt van 

het raam. 
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Tabel 3.11: Default waarden voor optische en thermische eigenschappen van ramen 

Type opening , ,  

Enkelglas 0.87 5.8 

Dubbelglas 0.78 2.9 

Dubbelglas met lage doorlaatbaarheid (1) 0.72 1.7 

Dubbelglas met lage doorlaatbaarheid (2) 0.67 1.4 

Dubbelglas met lage doorlaatbaarheid (3) 0.65 1.2 

Driedubbelglas 0.7 2.0 

Driedubbelglas met lage doorlaatbaarheid (1) 0.5 0.8 

Driedubbelglas met lage doorlaatbaarheid (2) 0.5 0.6 

 

Warmtetransmissie door ramen wordt berekend met Vgl. (3.10). Het is echter 

noodzakelijk om de warmtedoorgangscoëfficiënt aan te passen om zo het 

positieve effect van zonwering, geactiveerd in de nacht, mee te nemen. De 

aangepaste warmtedoorgangscoëfficiënt,  ,  in W/m2.K, wordt verkregen met: 

 

, = + ℎ . ℎ + . − ℎ  

Vgl. (3.12) 

 

Hierin is, + ℎ , warmtedoorgangscoëfficiënt van raam en rolluik samen (W/m2K); ℎ , dimensieloze fractie van het geaccumuleerde temperatuursverschil 

voor de periode met het rolluik; 

, warmtedoorgangscoëfficiënt van raam zonder rolluik. 

 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van het raam met zonwering, + ℎ , wordt 

bepaald met: 

 

+ ℎ = + ℎ + ∆  

Vgl. (3.13) 

 

Hierin is, 

 ℎ, thermische weerstand rolluik (m2.K/W); ∆ , extra thermische weerstand voor specifieke luchtdoorlatendheid van 

rolluik (m2.K/W). 
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In het algoritme worden waarden voor ℎ en ∆  gebruikt uit ISO10077-1 (2007). 

Deze waarden hangen af van het materiaal van het rolluik en de 

luchtdoorlatendheid zoals weergegeven in Tabel 3.12. 

 

Tabel 3.12 – Thermische weerstand zonwering 

Type zonwering 
Rsh 

[m2.K/W] 

Luchtdoorlaatbaarheid 

Hoog/Zeer 

hoog 

Gemiddeld Laag 

ΔR [m2.K/W] 

Extern aluminium rolluik (geen isolatie) 0.01 0.00 0.12 0.00 

Extern ondoorzichtig houten scherm (geen isolatie) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Extern houten rolluik (geen isolatie) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Extern kunststof rolluik (geen isolatie) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Externe houten lamellen 0.01 0.09 0.00 0.00 

Externe metalen lamellen 0.01 0.09 0.00 0.00 

Extern ondoorzichtig rolscherm 0.01 0.09 0.00 0.00 

Extern transparant rolscherm 0.01 0.09 0.00 0.00 

Intern rolluik 0.01 0.00 0.00 0.24 

Ondoorzichtige gordijnen 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transparente gordijnen 0.00 0.00 0.00 0.00 

Intern ondoorzichtig houten scherm 0.10 0.00 0.00 0.31 

Rolluiken of kunststof met foam vulling 0.15 0.00 0.19 0.00 

Houten rolluiken, 25mm - 30mm dik 0.20 0.00 0.22 0.00 

 

De dimensieloze factor van geaccumuleerde temperatuurverschillen over een 

periode met rolluik, ℎ , in the tool is gebaseerd op uurwaarden. Dit wordt 

beschouwd als gelijk aan het nachtdeel (nachtbescherming). 

3.3.3.1.2 WARMTETRANSPORT DOOR VENTILATIE 

Een type koeling/verwarmingstechniek is om de voordeligste ventilatie 

omstandigheden in het gebouw in te stellen om zo de thermische prestatie van het 

gebouw te optimaliseren. ‘s Winters heeft het de voorkeur om de luchtstroom door 
ventilatie te beperken terwijl het ’s zomers voordelig kan zijn de luchtstroom te 
verhogen als de buitentemperatuur gunstig is om deze techniek toe te passen. Het 

algoritme laat dus toe om voor verwarming en koeling verschillende luchtstroom 

percentages te definieren. 

De methodiek om warmtetransport door ventilatie mee te bepalen is beschreven in  

ISO13790:2008, paragraaf 9.3 en staat in de volgende formules, 

 



 

Achtergrond document | 61 

 

 

 = , ( , − ).  

Vgl. (3.14) 
 

, = � . . (∑ , . , , ) 

Vgl. (3.15) 
 , , = , , . ,  

Vgl. (3.16) 
 

Hierin is, � . , warmtecapaciteit van lucht (J/m3.K); , , , gemiddelde luchtstroom percentage van onderdeel k (m3/s); , , aanpassingsfactor voor temperatuur van onderdeel k (-). 

 

Als er geen systeem is van voorverwarmen (bijv. warmteterugwinsysteem), dan is 

de aanpassingsfactor voor de temperatuur, , , is 1. In het geval van een 

gebouw met warmteterugwininstallatie: 

 , = ( − , , . ℎ ) 

Vgl. (3.17) 
 

Hierin is, , , , deel van de luchtstroom per onderdeel k dat door de 

warmteterugwininstallatie gaat; ℎ , efficiëncy van de warmteterugwininstallatie. 

 

3.3.3.1.3 INTERNE WARMTEPRODUCTIE 

Warmte van de gebruikers en apparatuur wordt bepaald met de interne 

warmtelast. Dit is een belangrijk onderdeel in de warmtebalans van het gebouw. 

Het algoritme kan omgaan met gebruikersgegevens of default waarden (ontleend 

aan ISO13790:2008) die bestaan uit bezettingsgraden per week en  het 

bijbehorende warmtestroom percentage. De gebruikte formule voor bepalen van 

de interne warmteproductie is: 

 = (∑ � , , ) . + (∑ − . � , , , ) .  

Vgl. (3.18) 
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Hierin is, 

 � , , , tijdsgemiddelde warmtestroompercentage van een interne bron k 

(W); � , , , , tijdsgemiddelde warmtestroompercentage van een interne bron  

in een onverwarmde naastgelegen ruimte (W); . , reductie factor voor de naastgelegen onverwarmde ruimte; 

, lengte van de maand (Ms). 

 

Interne warmtestromen kunnen veroorzaakt worden door: i) gebruikers ii) 

apparatuur. In Tabel 3.13 staan referentiewaarden voor warmtestromen van 

gebruikers en apparatuur. 

 

Tabel 3.13 – Warmtestroompercentage van gebruikers en apparatuur in woongebouwen; (van 
ISO13790:2008) 

Dagen Uren 

Woonkamer plus keuken (� ,� + � ,�)/�  

[W/m2] 

Andere verwarmde 
ruimte (bijv. 
slaapkamers) (� ,� + � ,�)/�  

[W/m2] 

Maandag tot 
vrijdag 

07:00 to 17:00 8.0 1.0 

17:00 to 23:00 20.0 1.0 

23:00 to 07:00 2.0 6.0 

Zaterdag en 
zondag 

07:00 to 17:00 8.0 2.0 

17:00 to 23:00 20.0 4.0 

23:00 to 07:00 2.0 6.0 

 

3.3.3.1.4 WARMTEWINST DOOR ZONINSTRALING 

Dit type warmtewinst is een andere belangrijke variabele in de warmtebalans 

vergelijking van het gebouw. De algemene formule is: 

 = (∑ � , , ) . + (∑ − . � , , , ) .  

Vgl. (3.19) 
 

Hierin is, 

 � , , , tijdsgemiddelde warmtestroompercentage van de bron van de 

zonnewarmte k (W); � , , , , tijdsgemiddelde warmtestroompercentage van de bron van de 

zonnewarmte l in naastgelegen onverwarmde ruimte (W); . , reductiefactor voor naastgelegen onverwarmde ruimte; 

, lengte van de maand (Ms). 
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Het is nodig om het effectieve oppervlak van elk onderdeel te bepalen dat 

onderhevig is aan zonnestraling. De methoden van ISO13790 (2008) laten toe het 

effect van zonwering mee te nemen en het effect van beschaduwing door het  

gebouw zelf en andere klimaat afhankelijke fenomenen. Dit is beschreven in de 

volgende paragrafen. 

 

De warmtestroom van zonnewarmte wordt verkregen met, 

 � , , = � ℎ, , . � , . , − � , . � ,  

Vgl. (3.20) 
 

Hierin is, 

 � ℎ, , , reductiefactor voor beschaduwing door externe obstakels (-); � , , effectief collectoroppervlak per onderdeel k (-); , , opvallende zonnestraling per vierkante meter collectoroppervlak k  

(W/m2); � , , dimensieloze vormfactor tussen constructie k en de hemel (-); � , , extra warmtestroom als gevolg van warmtestraling van constructie k 

naar de hemel (W/m2). 

 

De reductiefactor voor beschaduwing van externe obstakels, � ℎ, , , wordt 

verwaarloosd in deze versie van AMECO. Het effectieve oppervlak van beglazing  

wordt bepaald met, 

 � = � ℎ, . . − � . � ,  

Vgl. (3.21) 
 

Hierin is, 

 � ℎ, , dimensieloze beschaduwingsreductiefactor voor beweegbare 

zonwerende voorzieningen (-); 

, dimensieloze zontoetredingsfactor voor het transparante deel van de 

daglichtopening (-); � , dimensieloze kozijnfractie (-); � , , totale geprojecteerde daglichtoppervlakte van het raam (m2). 
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Het is mogelijk het positieve effect (gedurende het koele seizoen bijvoorbeeld)  

van zonwerende voorzieningen in de ramen mee te nemen. Daarvoor is het 

noodzakelijk om de beschaduwingsreductiefactor te bepalen van die zonwerende 

voorziening met, 

 � ℎ, = ( − ℎ, ℎ). + ℎ, ℎ. + ℎ
 

Vgl. (3.22) 
 

Hierin is, 

+ ℎ, zontoetredingsfactor van het transparante deel van de 

daglichtopening als de zonwerende voorziening in gebruik is; 

ℎ, ℎ, gewogen tijdfractie dat de zonwerende voorziening in gebruik is. 

 

De waarden van doorlaatbaarheid voor zonne energie van het raam met 

zonwering , + ℎ, staan in Tabel 3.14 en zijn ontleend aan RCCTE (2006).  

 

Tabel 3.14: Zontoetredingsfactor van het raam met zonwerende voorziening in gebruik, + ℎ 

Kleur zonwerende voorziening 

Type zonwerende voorziening Licht tussengelegen Donker 

Extern aluminium rolluik (geen isolatie) 0.03 0.05 0.06 

Extern ondoorzichtig houten scherm (geen isolatie) 0.04 0.05 0.07 

Extern houten rolluik (geen isolatie) 0.04 0.07 0.09 

Extern kunststof rolluik (geen isolatie) 0.04 0.07 0.09 

Externe houten lamellen 0.08 0.08 0.08 

Externe metalen lamellen 0.09 0.09 0.09 

Extern ondoorzichtig rolscherm 0.04 0.06 0.08 

Extern transparant rolscherm 0.16 0.18 0.2 

Intern rolluik 0.47 0.59 0.69 

Ondoorzichtige gordijnen 0.37 0.46 0.55 

Transparente gordijnen 0.39 0.48 0.58 

Intern ondoorzichtig houten scherm 0.35 0.46 0.58 

Rolluiken of kunststof met foam vulling 0.04 0.07 0.09 

Houten rolluiken, 25mm - 30mm dik 0.04 0.05 0.07 

 

De gewogen tijdsfractie met zonwering in gebruik, ℎ, ℎ, wordt berekend voor 

elke oriëntatie en is gebaseerd op uurwaarden van zonneinstraling (bepaald met  

EnergyPlus, wat het Perez model gebruikt om zonenergieberekeningen te maken). 
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Het is de tijdsfractie van de zonnestraling boven een instelpunt voor een specifieke 

orientatie. 

In het geval van een raam met niet reflecterend glas en zonder zonwerende 

voorziening, wordt de doorlaatbaarheid voor zonne energie, , berekend met: 

 = , . �  

Vgl. (3.23) 
 

Hierin is, 

 � , correctiefactor voor niet-verstrooiende beglazing (-); 

, , Doorlaatbaarheid voor zonne energie voor straling loodrecht op de 

daglichtopening of SHGC (-). 

 

Als zonwerende voorzieningen in het raam worden aangebracht of als het glas 

verstrooiend is, dan is een berekening met tijdsgemiddelde zonneinstraling nodig 

gebaseerd op de gewogen som van de directe en diffuse fractie van de 

zonnestraling. Deze parameter wordt berekend op maandelijkse basis met Vgl. 

(3.24). 

 = . , + ( − ). ,  

Vgl. (3.24) 
 = ∑ � . ,∑ ,  

Vgl. (3.25) 
 = ∑ ,∑ ,  

Vgl. (3.26) 
 

Hierin is, 

, weegfactor, afhankelijk van de positie (orientatie, helling) van het raam, 

klimaat en seizoen (-); 

, , zontoetredingssfactor voor een gegeven zonshoogte, , die 

representatief is voor de positie (orientatie, helling) van het raam, het 

klimaat en seizoen (-); 

, ,  zontoetredingsfactor voor isotrope diffuse zonnestraling (-); 
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, ,  directe gemiddelde opvallende zonnestraling per uur i (W/m2); 

,  totale gemiddelde zonneinstraling per uur i (W/m2); � ,  zonnehoek (˚); 

,  aantal uren per maand. 

De directe en totale zonnestraling en zonnehoek, , ,  en � , komen van 

EnergyPlus, dat gebaseerd is op het Perez model om berekeningen mee te 

maken. 

De kozijnfractie van het raam, � , wordt bepaald met ISO10077-1 (2006). 

Waarden van 0.2 of 0.3 kunne worden gebruikt afhankelijk van welke de grootste 

doorlatendheid voor het raam geeft. De default waarde voor warme klimaten, 0.3, 

wordt gebruikt (ISO13790, notitie bij paragraaf 11.4.5). 

De geprojecteerde oppervlakte van het raam, � , , bevat glas en kozijn, omdat de 

thermische eigenschappen van het raam in de tool toegekend zijn aan het hele 

onderdeel (glas en raam). Verder wordt deze methodiek ook aanbevolen door 

Bijlage V van ISO13789:2007. 

Het effectieve oppervlak voor opvangen van zonnestraling van niet transparante 

onderdelen wordt bepaald met vergelijking, 

 � = � , . . . �  

Vgl. (3.27) 
 

Hierin is, � , , dimensieloze absorptie coëfficiënt voor zonnestraling voor het niet 

transparante onderdeel; 

, externe oppervlakte warmteweerstandscoëfficiënt van het niet 

transparante onderdeel, bepaald met ISO 6946:2007 (m2.K/W); 

, warmtedoorgangscoëfficiënt van het niet transparante deel, berekend 

volgens ISO 6946:2007 (W/m2.K); � , geprojecteerd oppervlak van het niet transparante onderdeel (op een 

vlak evenwijdig aan het oppervlak) (m2); 

De dimensieloze absorptiecoëfficiënt voor straling hangt af van de kleur van het 

buitenoppervlak van het niet transparante onderdeel zoals weergegeven in de 

volgende tabel (RCCTE, 2006). 
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Tabel 3.15: Absorptiecoëfficiënt voor zonnestraling van een niet transparant onderdeel (RCCTE, 
2006) 

Kleur S,c 

Licht 0.3 

Gemiddeld 0.5 

Donker 0.8 

De opvallende zonnestraling, , , is een gemiddelde waarde voor de tijdsstap 

van de maand van de berekening. Dit is duidelijk afhankelijk van klimaat, 

breedtegraad en positie (orientatie en helling). 

De vormfactor van het onderdeel en de hemel, � ,  , is 1.0 of 0.5 voor 

onbeschaduwde respectievelijk horizontale en verticale onderdelen. 

Thermische straling naar de lucht, � , , wordt berekend in de warmtewinst door 

opvallende zonnestraling. Dit is warmtetransport door straling als gevolg van het 

temperatuursverschil tussen het oppervlak van het onderdeel (onder de aanname 

dat deze gelijk is aan de buitentemperatuur) en de hemelkoepel. Vgl. (3.28) 

beschrijft de berekening van dit warmtetransport fenomeen, 

 � , = . . � . ℎ . ∆  

Vgl. (3.28) 
 

Hierin is, ℎ , externe warmtetransport coëfficiënt voor straling (W/m2.K); ∆ , tijdgemiddelde verschil tussen temperatuur buitenlucht en de 

schijnbare hemeltemperatuur (˚C). 

 

De norm ISO13790:2008 stelt dat de waarde voor warmteoverdrachtscoëfficiënt 

door straling aan de buitenzijde van de constructie, ℎ  (W/m2.K), genomen kan 

worden als 5.ε (hierin is ε de emissiefactor voor het materiaal), die correspondeert 

met een gemiddelde temperatuur van 10 ˚C van het oppervlak en de 

hemeltemperatuur.  

Volgens ISO13790 (paragraaf 11.4.6) is het gemiddelde temperatuursverschil 

tussen buitentemperatuur en schijnbare hemeltemperatuur, ∆ , 9˚C bij in sub-

polaire regio’s, 13˚C in de tropen EN11˚C in tussengelegen gebieden. 

3.3.3.1.5 DYNAMISCHE PARAMETERS 

Voor de verwarmingsmodus, is de benuttingsfactor, , . , gegeven door de 

volgende vergelijkingen: 
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Als � >  en � ≠ , dan:  , = −����−����+  

Vgl. (3.29) 
 

Als � = , dan:  , = ��+  

Vgl. (3.30) 
 

Als � < , dan:  , = �� 

Vgl. (3.31) 
 

Hierin is,  � = , / ,ℎ  is dimensieloze warmtebalans verhouding;  = , + �/� ,  is een dimensieloze parameter;  � = � /  is de tijdsconstante van de gebouwzone, die de warmtecapaciteit 

van het gebouw meeneemt en het warmtetransport door 

transmissie en ventilatie;  ,  en � ,  zijn dimensionloze parameters, met waarden van respectievelijk 

1 EN15 (ISO13790 waarde). 

 

De maandelijkse benuttingsfactor voor de koelmodus wordt bepaald met de 

volgende formule: 

 

Als � >  en � ≠ , dan:  , = −��−��−��− ��+  

Vgl. (3.32) 
 

Als � = , dan:  , = ��+  

Vgl. (3.33) 
 

Als � < , dan:  , =  

Vgl. (3.34) 
 

De parameters zijn hetzelfde aan degene voor de verwarmingsmodus, maar met 

de waarden die horen bij de koelmodus (de dimensieloze parameters ,  en � ,  

zijn respectievelijk EN15 in ISO13790). 

 



 

Achtergrond document | 69 

 

 

De interne warmtecapaciteit van het gebouw wordt geintroduceerd in de 

berekeningen met de tijdconstante van de gebouwzone, �, uitgedrukt in uren. De 

waarde wordt berekend met, 

 � = �. ( , + , ) 
Vgl. (3.35) 
 

Hierin is, � , interne warmtecapaciteit van het gebouw of gebouwzone (J/K); 

, , representatieve totale warmteoverdrachtscoëfficiënt uit Vgl. (3.9); 

, , representatieve totale warmteoverdrachtscoëfficiënt uit Vgl. (3.15). 

 

De interne warmtecapaciteit van het gebouw, �  (J/K), is berekend als de som van 

warmtecapaciteiten van alle gebouwcomponenten die in direct contact staan met 

de interne lucht van het gebouw (ISO13790), zoals gegeven door, 

 � = ∑ . �  

Vgl. (3.36) 
 

Hierin is, 

 is de interne warmtecapaciteit per oppervlak van het 

constructieonderdeel  (J/K.m2); �  is het oppervlak van het constructieonderdeel  (m2). 

 

De interne warmtecapaciteit per oppervlak, , is berekend voor elk macro-

component met de rekenregels van EN-ISO13786:2007, Bijlage A, die een 

vereenvoudigde methodiek voor deze beoordeling beschrijft.  

Om op een snelle manier de interne warmtecapaciteit van het gebouw te bepalen, 

geeft ISO13790 default waarden per vierkante meter van een gebouwklasse. Deze 

worden weergegeven i  
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Tabel 3.16 voor de methode gebaseerd op maanden of het seizoen.  
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Tabel 3.16 – Default waarden voor interne warmtecapaciteit (ISO13790, 2008) 

Klasse 
� 

[J/K] 

Erg licht 80000.�  

Licht 110000. �  

Gemiddeld 165000. �  

Zwaar 260000. �  

Erg zwaar 370000. �  

f
A  - Vloeroppervlak 

 

Lengte maanden voor verwarming en koeling 

Om een inschatting te maken van de maanden met koelvraag en warmtevraag 

geeft ISO13790 twee methoden om dit te bepalen gebaseerd op de warmte balans 

en de dimensieloze parameters,  en . De norm geeft twee methoden maar 

alleen de gedetailleerde methode wordt hier gepresenteerde (paragraaf 7.4.1.1 – 

methode b), omdat het mogelijk is deze in de tool in te bouwen. 

Verwarmings modus: 

De berekening van het deel van de maand met warmtevraag begint met de 

bepaling van een ideale warmtebalans, � , , die correspondeert met een ideale 

benuttingsfactor, , . De laatste heeft een dusdanige waarde waardoor de 

energie voor verwarmen van de ruimte nul wordt. De redenatie is die van een 

ideaal gebouw met een oneindige warmtecapaciteit, waar � , = .  en, 

derhalve, , = . . Omdat een echt gebouw een eindige warmtecapaciteit heeft, 

zijn niet alle warmtewinsten effectief om de ruimte te verwarmen en de 

binnentemperatuur te laten stijgen tot de comfort temperatuur (door oververhitting). 

Daardoor is de benuttingsfactor lager en zijn meer warmtewinsten nodig om de 

warmtebalansvergelijking te balanceren en de energievraag op nul te laten 

uitkomen. Deze redenatie geldt niet voor warmtetransport (als de warmtebalans 

lager is dan 1 betekent dit dat het warmtetransport hoger is dan de warmtewinsten; 

omdat de benuttingsfactor geen hogere waarde dan 1 kan hebben, is het niet 

mogelijk de energievraag nul te maken en derhalve is het niet mogelijk om een 

optimale warmtebalans te krijgen lager dan 1.0). Dit is grafisch uitgelegd in Fig. 

3.11. 
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Fig. 3.11: Relevante parameters om het deel van de maan met warmtevraag en koelvraag te 

bepalen (ISO13790) 

De optimale warmtebalans wordt berekend met: 

 � , = +
 

Vgl. (3.37) 
 

Voor de bepaling van het deel van de maand met warmtevraag, is het noodzakelijk 

om �  aan het begin en aan het eind van de maand te bepalen. Het gemiddelde 

van �  aan het begin van de maand wordt bepaald door het gemiddelde van �  in 

de maand van de analyse en de vorige maand. De parameter �  aan het einde 

van de maand wordt verkregen uit het gemiddelde van �  in de maand van de 

analyse en de volgende maand. Verder zijn twee “nieuwe” parameters nodig: � ,  

en � , . De eerste is de kleinste van de twee �  die hiervoor berekend werden en � ,  is de grootste. Deze parameters (� ,  en � , ) zijn de warmtebalans ratio’s in 

het begin en aan het einde van de maand en worden als volgt berekend: 

 

indien � , < � , , dan =  

Vgl. (3.38) 
 

indien � , > � , , dan =  

Vgl. (3.39) 
 

Vergelijking (3.39) betekent dat als de lagere warmtebalans ratio aan de einden 

van de maand hoger is dan het optimum, dan is er in die maand geen 

 Ideal curve (high inertia) 

 Real thermal inertia 
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warmtevraag. Als echter aan geen van deze condities voldaan wordt dan geldt het 

volgende: 

 

Indien � > � , , dan = , . ��, � −��,��−��,  

Vgl. (3.40) 
 

Indien � ≤ � , , dan = , + , . ��, � −����, −��  

Vgl. (3.41) 
 

Deze vergelijkingen volgen dezelfde logica als vergelijking (3.38) en (3.39), met 

het verschil dat in het geval van vergelijkingen (3.40) en (3.41) �  refereert aan 

een gemiddelde maandelijkse waarde en niet een waarde aan de uiteinden van de 

maand. 

De lengte van het seizoen met warmtevraag kan ook bepaald worden door de som  

 bepaald voor elke maand, m.a.w.: 

 = ∑ ,=  

Vgl. (3.42) 
 

Koelings modus: 

De redenaties in geval van de verwarmingsmodus gelden ook voor de 

koelingsmodus. Derhalve wordt geen verdere uitleg gegeven. De bepaling van de 

fractie van de maand met koelvraag wordt bepaald met de inverse van de optimale 

warmtebalans ratio, ( �⁄ ) .Deze parameter wordt berekend met: 

 ( �⁄ ) = + ⁄  

Vgl. (3.43) 
 

De limiet parameters, ( �⁄ )  en ( �⁄ )  worden bepaald met vergelijkingen 3.44) 

en 3.45): 

 

Indien ( �⁄ ) < ( �⁄ ) , dan =  

Vgl. (3.44) 
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Indien ( �⁄ ) > ( �⁄ ) , dan =  

Vgl. (3.45) 
 

Als voor de verwarmingsmodus, aan geen van deze condities voldaan wordt, dan: 

 

Indien ( �⁄ ) > ( �⁄ ) , dan = , . ��⁄ � − ��⁄��⁄ − ��⁄  

Vgl. (3.46) 
 

Indien ( �⁄ ) ≤ ( �⁄ ) , dan = , + , . ��⁄ � − ��⁄��⁄ − ��⁄  

Vgl. (3.47) 
 

Het seizoen met een koelvraag mag ook berekend worden door de  van elke 

maand op te tellen, zoals weergegeven in vergelijking 3.48): 

 = ∑ ,=  

Vgl. (3.48) 
 

Energievraag voor niet continu verwarmen of koelen 

Als de HVAC systemen werken op een schema (m.a.w.  niet continu), geeft 

ISO13790 (2008) regels om de gereduceerde energievraag te bepalen op basis 

van de berekeningen van de continumodus, zoals eerder gepresenteerd in Vgl. (3.6) 

en Vgl. (3.7). Deze wordt bepaald door de verwarmings- en koelenergievraag, ,  

en , , te reduceren door een dimensieloze reductiefactor voor afwisselend 

koelen en verwarmen, ,  en , . De maandfracties met energievraag in 

verwarmings- en koelmodus, ,  en , ,worden hier ook gebruikt. Derhalve, 

 , , , = , . , . , , ,  

Vgl. (3.49) 
 , , , = , . , . , , ,  

Vgl. (3.50) 
 

De tijdsconstante, �, van het gebouw en warmtebalans ratio’s, �  en � , 

beinvloeden ook de reductiefactor voor de energievraag als gevolg van 

afwisselende werking van de HVAC systemen, zoals weergegeven in de volgende 

vergelijkingen, 
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 , = − , . ��,� . � . ( − ,ℎ ) , met  ,ℎ ≤ , ≤ .  

Vgl. (3.51) 
 , = − , . ��,� . � . ( − , �) , met  , � ≤ , ≤ .  

Vgl. (3.52) 
 

Hierin is,   is een vaste parameter, genomen als 3 (voor zowel verwarmingsmodus 

als koelmodus);  ,ℎ  is de fractie van het aantal uren waarin de systemen in werking zijn;  , �, geeft de fractie weer van het aantal dagen in de week, waarin de 

systemen in werking zijn. 

 

3.3.3.2 Energievraag voor warmtapwaterproductie 

De energievraag voor warmtapwater, in / ℎ, is berekend met EN15316-3-1 

(2007). Het is afhankelijk van het type gebouw, het vloeroppervlak, en het 

temperatuursverschil tussen de inlaattemperatuur van het water en de gewenste 

temperatuur bij het tappunt, volgens, 

 �, , = , 8 . �, . ( �, − �,�) 

Vgl. (3.53) 
 

Hierin is, �,  het maandelijkse volume warmtapwater volgens EN15316-3-1 (2007);  �,  is de temperatuur bij het tappunt [˚C]; �,�, inlaattemperatuur van het water [˚C]. 

 

Voor een vrijstaand huis wordt de dagelijkse behoefte aan warmtapwater 

gebaseerd op het vloeroppervlak en berekend in (in m3/day) volgens, 

 = .
 

Vgl. (3.54) 
 

Hierin, 

, eenheidsvraag gebaseerd op liters water van 60˚C/day; 

, aantal eenheden om mee te nemen. 
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Het maandelijkse volume warmtapwater, , , wordt bepaald door de dagelijkse 

hoeveelheid, , te vermenigvuldigen met het aantal dagen per maand. 

De parameters,  en , hangen af van het type gebouw en bezettingsgraad en 

kunnen berekend worden afhankelijk van het vloeroppervlak, � , als volgt, 

 

Indien � > , dan = 6 . (��)− 6��  

Vgl. (3.55) 
 

IndiEN1 ≤ � ≤ , dan =  

Vgl. (3.56) 
 

3.3.3.3 Energieverbruik 

De energievraag neemt de efficiëncy van de installaties niet mee. Het algoritme 

neemt mee dat het gebouw installaties heeft met verschillende rendementen 

omdat het niet vaak voorkomt dat, bijvoorbeeld, verwarming en koelrendementen 

hetzelfde zijn. Elke energievraag (koeling, verwarming, warmtapwaterproductie) is 

afhankelijk van de efficiëncy van de betreffende installatie. De algemene formule 

om de energieconsumptie mee te bepalen kan worden toegepast voor elk type 

energievraag: 

 = �  

Vgl. (3.57) 
 

Hierin is, 

, energievraag; 

� , efficiëncy systeem. 

De default waarden van de energie efficiëncy van het systeem en type energie 

staan in de volgende tabellen. De meeste waarden komen van RCCTE (2006). 

Tabel 3.17: efficiëncy verwarming en gebruikte energie 

Verwarmingssysteem ��,���, Type energie 

Elektrische weerstand 1 Elektriciteit 

Verwarming met gas (CV ketel) 0.87 Gas  

Verwarming met vloeibare brandstof 0.8 Vloeibare brandstof 

Verwarming met vaste brandstof 

(kolen) 
0.6 Vaste brandstof 

Gesplitst (Verwarming) 4 Elektriciteit 
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Tabel 3.18: Efficiëncy koelsysteem en gebruikte energie 

Koelsystem � ,��� Type energie 

Gesplitst (koeling) 3 Elektriciteit 

Koelmachine (compressie) 3 Elektriciteit 

Koelmachine (absorptie) 0.8 Elektriciteit 

 

Tabel 3.19: Warmtapwatersysteem en gebruikte energie 

Verwarmingssystem � ��,��� Type energie 

Elektrische boiler 0.9 Elektriciteit 

Gas boiler 0.6 Gas 

Vrijstaand verwarmingselement 
(condensatie) 

0.72 Gas 

Vrijstaand verwarmingselement 0.4 Gas 

 

De totale energieconsumptie in het gebouw wordt bepaald door de som van al het 

energieverbruik: 

 

, = ,, � + ,, � + �,�, �  

Vgl. (3.58) 
 

De primaire energie wordt berekend door de conversiefactor, � , [kgoe/kWh] by te 

vermenigvuldigen met de energieconsumptie, 

 , = � , . , + � , . , + � �, . �,  

Vgl. (3.59) 
 

De conversiefactor van energieconsumptie (of gebruik) naar primaire energie 

hangt af van de brandstof (of type energie) voor elk systeem. De default waardes 

komen van RCCTE (2006) en staan in Tabel 3.20.  

 

Tabel 3.20: Conversiefactor van energieverbruik naar primaire energie (RCCTE, 2006) 

Energietype ��� [kgoe/kWh] 

Elektriciteit 0.29 

Gas, vloeibare of 

vaste brandstof 0.086 
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3.3.3.4 Warmtecapaciteit 

In relatie tot de interne warmtecapaciteit van het gebouw, �  , zijn berekeningen 

gemaakt zoals voorgesteld in ISO13790 en eerder gepresenteerd in vergelijking 

(3.36). De interne warmtecapaciteit per oppervlak van elke macro-component is 

berekend volgens de voorschriften in bijlage A van EN-ISO13786 (2007). Dit is 

een versimpelde procedure op basis van de penetratiediepte van de warmtegolf, 

berekend voor de materialen grenzend aan het binnenoppervlak, die geschikt is 

voor dit type berekeningen. In de voorgeschreven methode, wordt de 

warmtecapaciteit van de lagen beschouwd tot een maximum dikte van 100 mm 

(gerekend vanaf het binnenoppervlak). 

3.3.3.5 Koudebruggen 

Het effect van herhaalde koudebruggen (bijv. veroorzaakt door stalen kolommen 

zoals te zien in Fig. 3.12) in constructieonderdelen (bijv. wanden en vloeren) wordt 

in rekening gebracht door de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde). Lineaire en 

puntvormige koudebruggen worden verwaarloosd. Deze U-waarde wordt voor elk  

macro-component meegenomen in de database. 

 

  

 

  
Koudebruggen verwaarloosd 

U = 0.162 W/(m2K) 

Met koudebrug van staalframe 

U = 0.227 W/(m2K) 

Fig. 3.12: Effect van koudebruggen op de warmtedoorgangscoëfficiënt voor een lichtgewicht 

staalframevloer 
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De U-waarde van onderdelen met koudebruggen zijn bepaald met de methode in 

Hoofdstuk 6 van ISO6946 (2007) en geperfectioneerd door Gorgolewski (2007), 

omdat de eerste alleen toepasbaar is als de isolatielaag niet onderbroken wordt 

door staalframes. De tweede methode hangt af van de bepaling van twee limieten 

voor de thermische weerstand van het constructieonderdeel en de 

correctiefactoren die afhangen van de afmetingen van de kolommen en hart op 

hart afstanden. Een minimum limiet is berekend door de weerstanden van de 

lagen parallel te combineren, m.a.w. onder de aanname dat elk vlak dezelfde 

temperatuur heeft. De maximum limiet van de thermische weerstand wordt ook 

berekend door de weerstanden van elk warmtepad op te tellen.  

Als er geen koudebrug zit in het onderdeel, dan wordt de methode voor  

homogene lagen toegepast, die de thermische weerstanden van de lagen serieel 

meeneemt. 

 

3.3.4 Calibratie van het algoritme 

Om de nauwkeurigheid van het geïmplementeerde algoritme, wat de operationele 

energie van verwarmen en koelen voorspelt op basis van de ISO13790 

maandelijkse quasi-steady-state methode, worden een aantal verificaties en 

calibratieprocedures uitgevoerd.  

Eerst wordt de nauwkeurigheid van het algoritme geverifieerd door het toe te 

passen op twaalf test cases die voorgeschreven zijn in EN15265 voor een enkel 

kantoorcompartiment. Omdat een echt gebouw complexer is met meerdere 

compartimenten wordt het algoritme gecalibreerd voor een appartementengebouw 

met meerdere compartimenten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

correctiefactoren voor de vier hoofdcomponenten uit de warmtebalans van het 

gebouw en ook de dimensieloze dynamische parameters. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 4.2 het verkregen gecalibreerde algoritme 

gevalideerd door het op een casestudie toe te passen (woongebouw) en de 

resultaten te vergelijken met de resultaten van een geavanceerde dynamische 

analyse met DesignBuilder /EnergyPlus. 

 

3.3.4.1 Verificatie van precisie in het raamwerk van EN15265 

Deze paragraaf beschrijft de tests die zijn uitgevoerd om de nauwkeurigheid van 

het maandelijkse te verifieren, met 12 test-cases (Tabel 3.21) voorgeschreven in 

EN15265 (2007) voor een enkel kantoorcompartiment (Fig. 3.13). Deze norm 

gebruikt een referentieruimte met een beglaasd onderdeel op het westen en het 

wordt geanalyseerd met verschillende begrenzingen, variaties in de interne 
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warmtelast en de winst van invallende zonnestraling en twee typen verwarming 

/koelmodes: continu en niet continu. Voor elke van de twaalf test cases, voorziet 

de norm referentieresultaten voor verwarmings- en koelenergievraag voor een 

specifieke locatie (Trappes, Frankrijk), waarvoor de klimaatdata is beschreven met 

uurwaarden van luchttemperatuur en invallende zonnestraling. 

 

Tabel 3.21: Testcases voorgeschreven in EN15265 (2007) om de energievraagberekening voor 
verwarming en koeling te valideren door dynamische methoden te gebruiken 

Informatief Normatief Normatief 

Test 1 Referentie Test 5 = Test 1 +  
Niet continue 

HVAC 

(alleen 8u00-

18u00 van 

maandag tot 

vrijdag) 

Test 9   = Test 5 + 

Extern 

Dak 

Test 2 Hogere 

warmtecapaciteit 
Test 6 = Test 2 + Test 10 = Test 6 + 

Test 3 Geen interne warmtelast Test 7 = Test 3 + Test 11 = Test 7 + 

Test 4 Geen zonwering Test 8 = Test 4 + Test 12 = Test 8 + 

 

 

 

Fig. 3.13: Model van enkele kantoorcompartiment als voorgeschreven in EN15265 

 

Omdat het belangrijk is de nauwkeurigheid van de termen die een rol spelen in de 

warmtebalans en deze niet voorzien zijn in de EN15265 norm, worden de test 

cases ook berekend in de geavanceerde dynamische software DesignBuilder dat 

gebruik maakt van het EnergyPlus energie simulatie algoritme. De testruimte  is 

volledig gedefinieerd in zowel de dynamische software en het maandelijkse  

algoritme, om zo de energievraag schattingen te produceren. Fig. 3.14 illustreert 

de fouten van de quasi-steady-state aanpak gepresenteerd op maandelijkse basis 
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Test 1 - Referentie 

Test 2 – Hogere 

warmtecap. 

Test 3 - Geen interne winst 

Test 4 – Geen zonwering 

Test 5 = Test 1 + 

Test 6 = Test 2 +  

Test 7 = Test 3 +  

Test 8 = Test 4 +  

Test 9   = Test 5 + 

Test 10 = Test 6 + 

Test 11 = Test 7 + 

Test 12 = Test 8 + 

H
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(met referentie naar resultaten van de dynamische simulatie berekent met het 

EnergyPlus algoritme) en berekend als een percentage van de totale jaarlijkse 

energievraag. De maximale afwijking per maand is kleiner dan 12%, zoals 

weergegeven in Fig. 3.14. De afwijking is hoger in de zomer- en wintermaanden 

voor de koelmodus. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

a) Verwarmingsmodus 

 

 

 

 

 

 

b) Koelmodus 

Fig. 3.14: Maandelijkse afwijking in algoritme (maandelijkse quasy-steady-state methode) – 

referentie resultaten: EnergyPlus (geavanceerde dynamische methode per uur) 

 

3.3.4.2 Calibratiefactoren 

De maandelijkse quasi-steady-state aanpak bevat enkele versimpelingen 

vergeleken bij dynamische simulaties (gebaseerd op uurdata). Een aantal 

parameters dragen direct bij aan deze verschillen:  

(i) De dynamische maandelijkse rendementsfactoren, 
, .H gn m

  en 
, .C ls m

 , 

worden verondersteld constant en onafhankelijk te zijn van klimaatdata  

en gebruikspatroon, in elke klimaatregio;  

Test 1 - Referentie 

Test 2 – Hogere 

warmtecap. 

Test 3 – Geen interne winst 

Test 4 – Geen zonwering 

Test 5 = Test 1 + 

Test 6 = Test 2 +  

Test 7 = Test 3 +  

Test 8 = Test 4 +  
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Test 9   = Test 5 + 

Test 10 = Test 6 + 

Test 11 = Test 7 + 

Test 12 = Test 8 + E
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Test 1 - Referentie 

Test 2 – Hogere 

warmtecap. 

Test 3 – Geen interne winst 

Test 4 – Geen zonwering 

Test 5 = Test 1 + 

Test 6 = Test 2 +  

Test 7 = Test 3 +  

Test 8 = Test 4 +  

H
V

A
C

  

In
te

rm
it

te
n

t 

 

Test 9   = Test 5 + 

Test 10 = Test 6 + 

Test 11 = Test 7 + 

Test 12 = Test 8 + E
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(ii) De diverse energietermen, tr
Q , veQ , intQ  en sol

Q , worden berekend voor 

constante binnentemperaturen gedefinieerd door de setpoint 

temperatuur voor het verwarmingsseizoen en koelseizoen.  

Verder beïnvloeden klimaatdata, gebruikspatroon en de layout van het gebouw 

ook direct de hierboven genoemde parameters. 

Als gevolg daarvan, ondanks de goede resultaten van de maandelijkse quasi-

steady-state in relatie tot de testcases zoals voorgeschreven in EN15265, kan de 

prestatie van gerealiseerde gebouwen met complexere plattegronden, 

operationele omstandigheden en verschillende klimaten behoorlijk afwijken van de 

resultaten van de versimpelde aanpak. Dit wordt onderkend in ISO13790, waar 

verschillen varierend van 50% tot 150% genoemd worden, die voorzien in een 

procedure voor het afleiden van maandelijkse benuttingsfactoren (Bijlage I van 

ISO13790). 

Om mogelijke afwijkingen te minimaliseren, zijn nieuwe correctiefactoren 

gedefinieerd en gecalibreerd om schattingen van de verschillende energietermen 

te verbeteren: (i) warmtetransport door transmissie; (ii) warmtetransport door 

ventilatie; (iii) interne warmtelast; (iv) energiewinst uit invallende zonnestraling, zo 

al weergegeven in vergelijkingen 3.60) tot en met 3.62),  

 , , = . , → , = , , . ( , , − ).  

Vgl. (3.60) 
 , , = . , → , = , , . ( , , − ).  

Vgl. (3.61) 
 = . , + . ,  

Vgl. (3.62) 
 

Hierin is , ,  het gecorrigeerde warmtetransport door transmissie;  is de 

correctiecoëfficiënt voor warmtetransport door transmissie; , ,  is het 

gecorrigeerde warmtetransport door ventilatie;  is de coëfficiënt om 

warmtetransport door ventilatie te corrigeren;  is de correctiecoëfficiënt voor 

interne warmtelasten; en  is de coëfficiënt om warmtewinst door opvallende 

zonnestraling te corrigeren, exclusief de thermische straling naar de lucht. 

Opgemerkt wordt dat elke correctiefactor voor elke klimaatregio gecalibreerd is. 

Naast de eerder genoemde correctiefactoren voor de vier hoofdcomponenten, zijn 

de dimensieloze parameters, 0H
a , 0H , 0Ca  en 0C , ook gecalibreerd voor elke 

klimaatregio. 



 

Achtergrond document | 83 

 

 

Omdat het maandelijks algoritme gericht is op het voorspellen van het 

energieverbruik van een gebouw en niet alleen op een gebouwcompartiment zoals 

voorgeschreven in EN15265 (2007), worden alle callibraties uitgevoerd met een 

nieuwe set test cases met de specifieke gebouweigenschappen (appartement) 

zoals weergegeven in Fig. 3.15. 

 

Fig. 3.15: Voorbeeld van een gebouwmodel dat gebruikt is in de test cases om het maandelijkse 

algoritme te calibreren 

 

Deze test cases gebruiken dezelfde thermische eigenschappen als de buitenschil 

van de test cases uit EN15265 (2007, zie Tabel 3.22), maar met verschillende 

grenscondities (niet-adiabatische wanden en dak) en groter vloeroppervlak (79.2 

m2). Het aangenomen ventilatievoud is 1.0 luchtwisseling per uur (constant). 

 

Tabel 3.22 – Thermische eigenschappen van de gebouwschil voor de test cases van de calibratie 

Element 
U-waarde 
[W/m2.K] 

m
κ  

[J/m2.K] 

Buitengevel 0.493 81297 

Binnenwand - 9146 

Dak 0.243 6697 

Begane 
grondvloer 

- 63380 

 

Een belangrijke aanpassing van de calibratie modellen is gerelateerd aan het 

bezettingsschema en de operationele schema’s van de installaties, omdat de test 

cases van EN15265 (2007) bestaan uit kantoorcompartimenten. De 

bezettingsschema’s en bijbehorende warmtestromen zijn afgeleid van ISO13790 

(2008) voor woongebouwen als eerdere gepresenteerd in Tabel 3.13.  

Gegeven het belang van beglazing voor warmtewinst als gevolg van zonnestraling 

en warmteverliezen door transmissie, zijn verschillende verhoudingen tussen wand 

en vloeroppervlak bestudeerd, zoals gepresenteerd in Tabel 3.23. De scenario’s 

met en zonder zonwerende voorzieningen zijn bestudeerd in het calibratieproces. 
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Tabel 3.23 – Belangrijkste variabelen van de testcases om de tool mee te calibreren 

Test case 
GFR 
[%] 

NGWR 
[%] 

SGWR 
[%] 

Zonwerende 
voorzieningen 

T1 
35 36 54 

AAN 

T2 UIT 

T3 
25 20 40 

AAN 

T4 UIT 

T5 
15 12 24 

AAN 

T6 UIT 
GFR: ratio beglazing - vloeroppervlak;  
NGWR: ratio beglazing noordelijk georienteerd - vloeroppervlak;  
SGWR: ratio beglazing zuidelijk georienteerd - vloeroppervlak. 

 

Alle test cases worden gedraaid voor vijf verschillende klimaatregio’s: (i) Csa; (ii) 

Csb; (iii) Cfb; (iv) Dfb; en (v) Dfc. De correctiefactoren zijn afgeleid door de 

afwijking te minimaliseren voor elke deelset van de test cases voor elke 

klimaatregioregion die, in sommige gevallen bestond uit 500 test cases. Fig. 3.16 

laat de verbeteringen in nauwkeurigheid zien zonder en met de correctiefactoren 

voor de Dfb klimaatzone, met gemiddelde verbeteringen van 43% van de totale 

afwijking naar minder dan 2%. 

 

 

Fig. 3.16: Verbeteringen van de nauwkeurigheid van de maandelijkse ISO13790 methode voor het 

Dfb klimaat: totale jaarlijkse energie voor verwarming en koeling 

 

Fig. 3.17 vat de verbeteringen voor de vijf klimaatregio’s samen. Het is interessant 

om te zien dat, zonder correcties, de nauwkeurigheid van de methode lager is dan 

voor koudere klimaten met de grootste afwijking voor de Dfc klimaatregio en de 

laagste afwijking voor de Csb klimaatregio. De maandelijkse methode geeft een 

lagere nauwkeurigheid voor het inschatten van de energievraag voor de koudste 

maanden, omdat de vergelijkingen met de dynamische methode laten zien dat de 

winsten efficienter gebruikt worden om de ruimte te verwarmen dan de 

versimpelde methode. Dit effect is zelfs meer relevant als de warmtewinst als 
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gevolg van zonneinstraling lager is. Globaal bekeken zijn alle afwijkingen lager dan 

10% met de correctiefactoren.  

 

 

Fig. 3.17: Gemiddelde afwijking van de maandelijkse methode met en zonder calibratiefactoren 

 

Merk op dat er een verschillende trend in de afwijkingen te zien is met en zonder 

zonwerende voorzieningen. Daarom worden de calibratiefactoren onderscheiden 

voor twee gevallen. Tabel 3.24 en Tabel 3.25 presenteren de verschillende 

correctiefactoren, gesplitst naar wel of niet gebruik van een beweegbare 

zonwerende voorziening. 

 

Tabel 3.24 – Verkregen calibratiefactoren als zonwerende voorzieningen gebruikt worden 

Zonwerende voorzieningen AAN 

 Verwarmingsmodus Koelmodus 

Regio 0H
a  0H  Qtr Qve Qsol Qint 0Ca  0C  Qtr Qve Qsol Qint 

Csa 1.00 15.67 1.00 1.00 0.90 0.93 1.20 15.00 1.07 1.00 0.83 0.90 

Csb 1.33 15.00 1.00 1.07 0.97 0.93 1.10 15.00 1.03 1.10 0.97 1.00 

Cfb 1.33 15.00 0.93 0.83 1.10 1.07 1.30 15.00 1.00 1.00 1.00 1.03 
Dfb 1.30 14.67 0.83 0.90 1.25 1.25 1.00 15.00 1.07 1.07 0.97 1.00 

Dfc 1.25 14.33 0.83 0.83 1.17 1.50 1.00 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 

Tabel 3.25 – Verkregen calibratiefactoren als zonwerende voorzieningen niet gebruikt worden 

Zonwerende voorzieningen UIT 

Regio 0H
a  0H  Qtr Qve Qsol Qint 0Ca  0C  Qtr Qve Qsol Qint 

Csa 0.93 15.00 1.00 1.00 1.03 1.03 1.25 15.00 1.17 1.33 0.83 0.90 

Csb 1.13 15.00 1.00 0.97 1.03 1.00 0.93 15.00 1.08 1.17 0.87 0.87 

Cfb 1.17 15.00 1.00 0.93 1.00 1.03 1.08 15.00 1.08 1.33 0.90 0.87 
Dfb 1.33 15.00 0.93 0.87 1.17 1.10 1.20 15.00 1.00 1.00 0.83 0.90 

Dfc 1.50 14.00 0.80 0.80 1.07 1.20 1.00 15.00 1.17 1.17 0.92 0.90 
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Omdat het maandelijkse algoritme toestaat om zonwerende voorzieningen al dan 

niet te activeren in de winter en zomer, zijn de calibratiefactoren van Tabel 3.24 

geïmplementeerd in de koelmodus en degenen van Tabel 3.25 in de 

verwarmingsmodus. 

De calibratiefactoren worden toegepast in de test cases 3 en 4 (verhouding 

beglazing-vloer 25%, Tabel 3.23) die zich bevinden in vijf steden in de 

klimaatregio’s Csa en Dfb, om de afwijking ten gevolge van het klimaat op de 

locatie vast te stellen. Fig. 3.18 laat zien dat de afwijking, zoals verwacht, varieert 

per locatie. De grootste afwijkingen ontstaan bij Athene (16.2%) en Kiev (15.5%), 

voor de Csa en Dfb klimaatregio’s. Desalniettemin is de gemiddelde afwijking lager 

dan 10% voor de twee klimaatregio’s (Csa: 8.2% en Dfb: 7.9%). 

 
a) R:Rome; L: Lissabon; Md: Madrid; A: Athene; Mr: Marseille 

 
b) Mi: Minsk; H: Helsinki; S: Stockholm; Mo: Moscou; K: Kiev 

Fig. 3.18: Verificatie van de nauwkeurigheid van de callibratie voor verschillende locaties in de 

klimaatregio’s: a) Csa; b) Dfb 
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4 VALIDATIE VAN METHODEN 

De validatie van de verschillende aanpakken beschreven in de voorgaande 

hoofdstukken wordt hier gepresenteerd. In beide gevallen, is een case studie 

gedaan met gebruik van de versimpelde methode en de resultaten zijn vergeleken 

met de geavanceerde methode. De geavanceerde analyses zijn gemaakt met de 

commerciele software GaBi 6 (2012) en DesignBuilder (2012), voor 

levenscyclusanalyse en energieverbruik. 

4.1 Validatie van de aanpak met macro-componenten 

De validatie van de aanpak met macro-componenten is gebaseerd op een case 

study van een laag woongebouw in Portugal. De resultaten van de aanpak worden 

vergeleken met die van de geavanceerde analyse met GaBi software. De analyse 

wordt uitgevoerd op gebouwniveau. 

4.1.1 Beschrijving van de case studie 

Het gebouw is een woning met twee bouwlagen, voor 1 gezin en gesitueerd in 

Coimbra (Portugal). De gevels en plattegronden van het gebouw staan in, 

respectievelijk, Fig. 4.1 en Fig. 4.2.   

 

Fig. 4.1: Gevels gebouw 

 

Het totale vloeroppervlak is ongeveer 202 m2, met 100.8 m2 op de begane grond 

EN100.8 m2 op de eerste verdieping (20.2 m2 is terras). De totale hoogte van het 

gebouw is 6 m. 
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Fig. 4.2: Plattegronden gebouw 

 

De beglaasde vlakken van elke gevel staan ook bij de plattegronden van het 

gebouw. Tabel 4.1 vat de oppervlakken van het gebouw samen. 

 

Tabel 4.1: Oppervlak van wanden en beglaasde vlakken in het voorontwerp 

 Noord 
[m2] 

Oost 
[m2] 

Zuid 
[m2] 

West 
[m2] 

Som 
[m2] 

Wanden 41.3 49.9 38.3 60.4 189.9 
Beglazing 13.0 17.3 15.6 4.3 50.2 

 

4.1.2 Selectie macro-componenten 

Voor de levenscyclus analyse van het gebouw worden macro-componenten 

geselcteerd voor de belangrijkste onderdelen van het gebouw, te weten, de 

hoofddraagconstructie, verticale buitenvlakken en het interieur zoals weergegeven 

in Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2: Selectie macro-componenten 

 Macro-component 
referentie 

Materiaal lagen Dikte 
[mm] 
Dichthei
d 
[kg/m2] 

U-
waard
e[W/m
2.K] 

m 
[J/m2.
K] 

Dak      

 

B1020.20 
Vloeropbouw 

dekvloer 30 mm   

 XPS isolatie 30 mm   

 Holte 30 mm   

 Waterdicht 
membraam 

1.63 
kg/m2 

  

 XPS isolatie 0 mm   

 Zandcement 
dekvloer 

40 mm   

B1020.10 
Dakconstructie 

OSB 18 mmm 0.37(*) 13435 

 Holte 80 mm   

 Steenwol 120 mm   

 Lichtgewicht 
staalconstructie 

17 kg/m2   

 Gipsplaat 15 mm   

C2050 Plafond 
afwerking 

Schilderwerk 0.125 
kg/m2 

  

Verdiepingsvloer       

C2030 
Vloerafwerking 

Keramische 
tegels 

31 kg/m2   

 Zandcement 
dekvloer 

13 mm   

B1010.10  OSB 18 mm   

Vloerconstructie Holte 160 mm   

 Steenwol 40 mm - 61062 

 Lichtgewicht 
staalconstructie 

14 kg/m2   

  Gipsplaat 15 mm   

C2050 Plafond 
afwerking 

Verf 0.125 
kg/m2 

  

Begane grond      

C2030 
Vloerafwerking 

Keramische 
tegels 

31 kg/m2   

 Zandcement 
dekvloer 

13 mm   

B1010.10 
Vloerconstructie 

Prefab 
betonvloer 

180 mm 0.599 65957 

   

XPS 40 mm  

Buitengevel      

             B2010.10 
Afwerking gevel 

ETICS 13.8 
kg/m2 

  

B2010.20 
Constructie gevel 

OSB 13 mm   

 Steenwol 120 mm   

B1020.10 

B1020.20 

C2050 

C2050 
B1010.10 

C2030 

B1010.10 

C2030 
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 Lichtgewicht 
staal  

15 kg/m2   

 Gipsplaat 15 mm 0.29(*) 13391 

C2010 Afwerking 
interieur 
 
 
 

Verf 0.125 
kg/m2 

  

Interior wall      

                   

 

C2010 Afwerking 
interieur 
 

Verf 0.125 
kg/m2 

  

C1010  Gipsplaat 15 mm   

Scheidingswanden Steenwol 60 mm   

 Lichtgewicht 
staal  

10 kg/m2 - 26782 

 Gipsplaat 15 mm   

C2010 Afwerking 
interieur 
 

Verf 0.125 
kg/m2 

  

(*) Gecorrigeerde waarden voor koudebruggen     

 

4.1.3 Toepassing van de macro-componenten aanpak 

Met de gebouwgeometrie en het gebruik van de geselecteerde macro-

componenten (weergegeven in Tabel 4.2), zijn milieuberekeningen gemaakt voor 

het gehele gebouw en voor een levensduur van 50 jaar. De resultaten zijn 

weergegeven in Fig. 4.3, rekening houdende met de modules gedefinieerd in 

EN15978. Deze grafiek geeft de bijdrage van elke module weer per impact 

categorie. Uit de grafiek valt op te maken, dat de productiefase (modules A1-A3) 

alle impact categoriën domineert (met bijdragen hoger dan 60%).  

C2010C2

B2010.20

B2010.10

C2010C2 C2010C2

C1010C1
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Fig. 4.3: Bijdrage van elke module per milieu categorie 

 

De operationele fase (module B4) en de recycling en terugwinning van materialen 

(module D) hebben een significante bijdrage aan de meeste impact categoriën, 

gevolgd door de sloopfase (modules C2 – C4). Opgemerkt wordt dat negatieve 

waarden in Fig. 4.3 worden behaald voor module D die aangeven dat deze 

oplossing bepaalde voordelen heeft dankzij recycling en/of terugwinning van 

materialen na de sloop va 

n het gebouw. De resultaten voor elke milieucategorie zijn samengevat in Tabel 

4.3. 

Tabel 4.3: Levenscyclus analyse voor het gebouw 

Milieu categorie TOTAAL 

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 1.11E-01 

ADP fossil [MJ] 4.38E+05 

AP [kg SO2-Equiv.] 1.35E+02 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1.53E+01 

GWP [kg CO2-Equiv.] 3.54E+04 

ODP [kg R11-Equiv.] 1.00E-03 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3.71E+01 

4.1.4 Vergelijking met gedetailleerde LCA  

In deze paragraaf, wordt de eengezinswoning beschouwd voor alle gebouwdetails 

en levenscyclus fasen. De LCA vult de gaten in van de hiervoor beschreven macro 

component aanpak, namelijk de fundering van het gebouw en de constructiefase 

(module A5). De volledige levenscyclusanalyse wordt uitgevoerd met GaBi 6 

software (2012). 

De fundering van het gebouw is gewapend beton en op de eerste verdieping ligt  

het gebouw ongeveer 50cm boven maaiveld. Bij einde levensduur, wordt 

aangenomen dat gewapend beton gerecycled wordt met dezelfde 

recyclingpercentages. 

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ADP elements [kg Sb-Equiv.]
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De constructiefase (module A5) neemt de volgende processen mee: (i) het 

bouwrijp maken van de bouwgrond (afgraven grond en transport naar stort) en (ii) 

het constructieproces (gebruik van materieel voor assemblage van de constructie 

en een heftruck om de panelen te monteren). Aangenomen wordt dat de bouw 1.5 

maand in beslag neemt. 

De resultaten van de LCA met alle levenscyclus fasen wordt weergegeven in Fig. 

4.4.  

 

Fig. 4.4: Levenscyclus analyse van het gehele gebouw 

 

De productiefase (modules A1-A3) domineert alle impact categoriën (met 

bijdragen hoger dan 60%). De constructiefase (modules A4-A5) heeft een 

verwaarloosbare bijdrage, varierend van 0%, voor de categoriën ODP, POCP en 

ADPelements tot ongeveer 2.1% voor de milieu categorie ADPfossil. De gebruiksfase 

(module B4) en de recycling en herwinning van materialen (module D) hebben een 

significante bijdrage aan de meeste impact categoriën, gevolgd door de sloopfase 

(modules C2 – C4). Opgemerkt kan worden dat deze conclusie ook al met de 

versimpelde aanpak te trekken is, ondanks de beperkingen. 

Tot slot wordt de relatieve afwijking voor elke impactcategorie van de versimpelde 

aanpak in relatie tot elke impactcategorie vergeleken met de volledige analyse 

zoals weergegeven in Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4: Afwijking (%) in elke impact categorie door gebruik van de macro-componenten aanpak 

ADP 
elements 

ADP fossil AP EP GWP ODP POCP 

0.0% -2.4% -1.3% -1.3% -1.3% -0.1% -0.5% 

 

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ADP elements [kg Sb-Equiv.]

ADP fossil [MJ]

AP [kg SO2-Equiv.]

EP [kg Phosphate-Equiv.]

GWP [kg CO2-Equiv.]

ODP [kg R11-Equiv.]

POCP [kg Ethene-Equiv.]
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Voor de meeste milieucategoriën is de afwijking verwaarloosbaar. 

Vanzelfsprekend kan een ander constructiesysteem leiden tot een groter aandeel 

van de constructiefase.  

Daarom zijn de behaalde resultaten met de voorgestelde methode, ondanks de 

beperkingen van de macro-componenten aanpak, consistent met de resultaten 

van de gedetailleerde levenscyclus analyse. 

4.2 Validatie van de aanpak voor berekening van het energieverbruik 

De validatie van de aanpak van de energieberekening is gebaseerd op dezelfde 

case studie. In de volgende hoofdstukken, wordt de extra input data en de 

berekeningsprocedure beschreven.   

De resultaten van de aanpak worden vergeleken met degene van de geavanceerd 

dynamische analyse met DesignBuilder/EnergyPlus (2012). 

4.2.1 Klimaatdata en thermische karakteristieken van de grond 

Het gebouw is gesitueerd in Coimbra, behorende bij klimaatregio Csb. De 

maandelijkse waarden van luchttemperatuur en globale zonnestraling staan in  

Fig. 4.5. 

 

 

Fig. 4.5: Klimaatdata voor Coimbra: zonnestraling en buitenluchttemperatuur 

 

De thermische eigenschappen van de grond zijn default genomen zoals voorzien 

in Tabel 3.10. 

4.2.2 Gebruik gerelateerde data 

Het gebruik van het gebouw en de warmtestroom van interne lasten 

(gebruikersactiviteit, apparaten en verlichting) worden beschouwd met de default 

waardes uit ISO13790 en eerder gepresenteerd in Tabel 3.13. De comfort 

temperaturen zijn aangenomen op 20˚C en 25˚C voor respectievelijk, het winter- 

en zomerseizoen. 
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4.2.3 Installaties 

Wat betreft de technische informatie en type installaties (verwarming, koeling, 

ventilatie en warmtapwater productie) worden een set default waarden genomen 

(zie Tabel 4.5). 

 

Tabel 4.5: Input data installaties (default waarden) 

Installaties Waarden 

Air conditioning 

(Set-point temperatuur 20ºC – 25ºC) (1) 

COP verwarming = 4.0 

COP koeling = 3.0 

Warmtapwater productie 2 Efficiëncy: 0.9 

Ventilatie + infiltratie (3) 
(Constante waarden) 

0.6 ac/h (Verwarmingsmode) 

1.2 ac/h (Koelmode) 

(1) ontleend aan ISO13790 (2008) – Tabel G.12; 
(2) conform EN15316-3-1 (2007); 
(3) hangt af van luchtdichtheid van de gebouwschil en passieve temperatuur strategiën. 

4.2.4 Gebouwschil met beglazing en specificaties zonwerende voorzieningen 

De karakteristieken en eigenschappen van beglaasde onderdelen zijn 

weergegeven in Tabel 4.6. In dit geval, worden dubbelglas ramen met  PVC 

kozijnen, bekeken. 

 

Tabel 4.6: Optische en thermische eigenschappen van beglazing (glas + kozijnen) 

Materialen 
U-waarde 
[W/m2.K] 

SHGC 

PVC kozijn en Dubbel glas (8+6 mm, met 
spouw 14 mm) 

2.597 0.780 

 

De thermische eigenschappen van de zonwerende voorzieningen staan in Tabel 

4.7. 

 

Tabel 4.7: Thermische en optische eigenschappen van zonwerende voorzieningen 

Onderdeel doorlaatbaarheid reflectie 
R 

[m2.K/W] 
ggl+sh 

rolluiken 0.02 0.80 0.260* 0,04** 

* inclusief rolluik en spouw (ISO10077, 2006); **EN13363-1, 2007. 

4.2.5 Niet transparante gebouwschil  

De eigenschappen van de niet transparante onderdelen van de gevels worden 

genomen van de macro-componenten (zie Tabel 4.2). 
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De kleur van de buitenschil van het gebouw beïnvloed de warmtewinst ten gevolge 

van zonnestraling. Aangenomen wordt dat het gebouw een lichte kleur heeft met 

een absorptie coëfficiënt van 0.4. 

4.2.6 Resultaten van de energieprestatie van het gebouw 

In dit geval wordt het energieverbruik, berekend met het maandelijkse algoritme,  

651.3 kWh en 2195.0 kWh per jaar, voor verwarming en koeling. Derhalve is het 

energieverbruik, per jaar, voor verwarming en koeling 2846.3 kWh (23.0 kWh/m2) 

en voor de warmtapwaterbereiding is 2642 kWh (21.3 kWh/m2).  

Het energieverbruik voor koeling en verwarming per maand staat in Fig. 4.6.  

 

 

Fig. 4.6: Energieverbruik voor koeling en verwarming (gebaseerd op het maandelijkse algoritme) 

4.2.7 Vergelijking met geavanceerde simulaties 

Een vergelijking van de resultaten van het maandelijkse algoritmeen de resultaten 

van de geavanceerde dynamische simulatie wordt gemaakt om de nauwkeurigheid 

van de eerste methode te bepalen. 

4.2.7.1 Model voor dynamische simulatie  

De geavanceerde dynamische simulatie van het thermisch gedrag van het gebouw 

wordt gedaan met DesignBuilder (2012) software. De bron van de klimaatdata is 

dezelfde als voor de versimpelde aanpak. In dit geval worden in plaats van 

maandelijkse waarden voor de temperatuur, uurwaarden genomen voor alle weer 

parameters. 

Drie dimensionale geavanceerde modellen maken het mogelijk om het volledige 

gebouw te simuleren zoals geïllustreerd in Fig. 4.1 en Fig. 4.2. Fig. 4.7 laat twee 

aanzichten zien van het DesignBuilder model gebruikt voor de dynamische 

simulatie. Het gebouwmodel wordt opgebouwd uit tien verschillende thermische 

zones, corresponderent met de scheidingswanden van het gebouw (Fig. 4.8):  

(i) De kruipruimte van de kelder is gemodelleerd als onverwarmd;  
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(ii) De begane grond heeft drie thermische zones;  

(iii) De eerste verdieping heeft vijf zones;  

(iv) Het gemeenschappelijk oppervlak van beide vloeren inclusief gangen en 

trappen. 

 
a) Zuidelijk en westelijk aanzicht 

 
b) Noordelijk en oostelijk aanzicht 

Fig. 4.7: Aanzichten van het gebouwmodel 

 

   

   
a) Kelder b) Begane grondvloer c) Eerste verdieping 

Fig. 4.8: Layout van de vloeren 

 

De constructie elementen in het model zijn dezelfde als eerder beschreven voor de  

macro-componenten aanpak (zie Tabel 4.2, Tabel 4.6 en Tabel 4.7, voor 

respectivelijk niet transparante, beglaasde onderdelen en zonwerende 

voorzieningen). Dezelfde strategie wordt voor regeling van zonwerende 

Keuken 

 Gang  
 en Trappen 

Slaapkamer2 

Slaapkamer1 

woonkamer 

WC WC 

WC 

kruipruimte 

slaapk3 

 Gang  
 en Trappen 



 

Achtergrond document | 97 

 

 

voorzieningen aangehouden. Daarnaast worden, de bezettingsgraad, de ventilatie 

en infiltratie ratios, de efficiëncy en regeling van de air-conditioning overgenomen 

van eerdere analyses. 

Een grafische vergelijking tussen het maandelijkse en jaarlijkse energieverbruik, 

voor verwarming en koeling, berekend met beide methoden, is weergegeven in 

Fig. 4.9. Het energieverbruik, per jaar, voor verwarming en koeling, berekend met 

dynamische simulaties, is respectievelijk 932.4 kWh en 2133.3 kWh; leidend tot 

een totale energievraag van 3065.7 kWh per jaar (24.8 kWh/m2). 

 

Fig. 4.9: Energievraag voor koeling en verwarming: dynamische simulaties (Dyn) versus 

maandelijksalgoritme (ISO) 

 

Zoals te zien in Fig. 4.9, is de energievraag bepaald met de versimpelde aanpak 

(maandelijkse methode) goed in overeenstemming met de resultaten van 

dynamische berekeningen. Bij vergelijking van de totale energievraag (verwarming 

en koeling) met de dynamische berekening (2846.3 kWh/jaar) is de afwijking -

7.2%.  

4.3 CONCLUSIES  

De twee versimpelde methodes in dit rapport vermijden het gebruik van complexe 

tools als LCA dat meestal enige kennis vereist en zorgen voor substantiële 

reductie in de tijdsduur nodig om een dergelijke analyse te maken.  

De validatie van beide aanpakken is gebaseerd op de vergelijking met 

geavanceerde analyses van de commerciele software GaBi 6 (2012) en 

DesignBuilder (2012), voor respectievelijk levenscyclus analyse en bepaling van 

de energievraag. 

De vergelijking van de resultaten, van beide typen analyses, laat zien dat de 

nauwkeurigheid van beide aanpakken zeer redelijk is.  
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BIJLAGE 1 – DATABASE VAN MACRO-COMPONENTEN 
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B1010.10 VLOERCONSTRUCTIE 

B1010.10.1a Materialen dikte/ 

dichtheid 

Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 18 verbranding 80 

holte (mm) 160   

Steenwol (mm) 40 Recycling  80 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

LWS (kg/m2) 14 Recycling 90 

B1010.10.1a – LCA 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 van een constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 

jaar, met een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en warmtecapaciteit (m) 

van 61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie:: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geographische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal (LWS) Worldsteel Wereld 2007 

Steenwol PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt Modules A4 en C2 (afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geographische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geographische dekking Datum 

verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

stort van inert materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,83E-05 1,76E-09 1,54E-09 3,37E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,48E+02 6,54E-01 5,72E-01 1,31E+00 -3,35E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,70E-01 2,11E-04 1,83E-04 5,74E-04 -4,45E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,41E-02 4,86E-05 4,20E-05 8,79E-05 -1,01E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,12E+01 4,71E-02 4,12E-02 3,86E-01 -1,46E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,65E-07 8,25E-13 7,21E-13 7,21E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,53E-02 -6,89E-05 -5,95E-05 1,49E-04 -1,07E-02
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B1010.10 vloerconstructie 

B1010.10.1b Materialen dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Verbranding 80 

Lucht (mm) 160 - - 

EPS (mm) 40 Verbranding 80 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

LWS (kg/m2) 14 Recycling 90 

B1010.10.1b – LCA 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra information: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geographische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal(LWS) Worldsteel Wereld 2007 

EPS PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geographische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geographische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Verbranding EPS PE International Europa 2011 

stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,75E-05 1,53E-09 1,34E-09 3,80E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,36E+02 5,70E-01 5,00E-01 1,37E+00 -3,57E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,30E-01 1,84E-04 1,60E-04 6,24E-04 -5,26E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,54E-03 4,24E-05 3,68E-05 1,00E-04 -1,48E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,68E+01 4,11E-02 3,60E-02 2,48E+00 -1,63E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 8,21E-07 7,19E-13 6,31E-13 6,98E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,55E-02 -6,01E-05 -5,20E-05 1,42E-04 -1,12E-02



 

104 | LVS3 – Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies 

 

B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.1c Materiaal Dikte/dichtheid Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Verbranding 80 

Holte (mm) 160   

XPS (mm) 40 Verbranding 80 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

LWS (kg/m2) 14 Recycling 90 

B1010.10.1c – LCA 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra information: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal (LWS) Worldsteel Wereld 2007 

XPS PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (aanname afstand 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Verbranding XPS PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,81E-05 1,56E-09 1,37E-09 4,42E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,75E+02 5,78E-01 5,07E-01 1,54E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,33E-01 1,87E-04 1,62E-04 7,16E-04 -5,74E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,73E-03 4,30E-05 3,73E-05 1,17E-04 -1,77E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,79E+01 4,16E-02 3,65E-02 3,78E+00 -1,72E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,64E-07 7,29E-13 6,40E-13 7,61E-11 1,75E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,49E-02 -6,09E-05 -5,28E-05 1,54E-04 -1,15E-02
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.1d Materiaal Dikte/dichtheid Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Verbranding 80 

Holte (mm) 160   

PUR (mm) 40 Verbranding 80 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

LWS (kg/m2) 14 Recycling 90 

B1010.10.1d – LCA 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra information: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal (LWS) Worldsteel Wereld 2007 

PUR PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (aanname afstand 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Verbranding PUR PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 4,65E-05 1,56E-09 1,37E-09 4,48E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 6,19E+02 5,78E-01 5,07E-01 1,76E+00 -3,57E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,37E-01 1,87E-04 1,62E-04 1,43E-03 -5,26E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 4,30E-05 3,73E-05 3,06E-04 -1,48E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,18E+01 4,16E-02 3,65E-02 2,59E+00 -1,63E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,65E-07 7,29E-13 6,40E-13 8,46E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,37E-02 -6,09E-05 -5,28E-05 1,90E-04 -1,12E-02
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.1e Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Verbranding 80 

Spouw (mm) 160   

Kurk (mm) 40 Recycling  80 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

LWS (kg/m2) 14 Recycling 90 

B1010.10.1e – LCA 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra information: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal(LWS) Worldsteel Wereld 2007 

Kurk PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt inModules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt inModule C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,72E-05 1,64E-09 1,43E-09 3,09E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,04E+02 6,09E-01 5,32E-01 1,21E+00 -3,35E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,35E-01 1,97E-04 1,70E-04 5,26E-04 -4,45E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,13E-02 4,53E-05 3,91E-05 8,06E-05 -1,01E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,75E+01 4,38E-02 3,83E-02 3,54E-01 -1,46E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,64E-07 7,68E-13 6,71E-13 6,61E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,27E-02 -6,42E-05 -5,54E-05 1,37E-04 -1,07E-02
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.2a Materialen Dikte/dichtheid Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

PE (mm) 20 Verbranding 80 

Beton (kg/m2) 410 Recycling 70 

Wapening (kg/m2) 8.24 Recycling 70 

Staalplaat (kg/m2) 11.10 Recycling 70 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

Staal constructie 

(kg/m2) 

40 Recycling 90 

B1010.10.2a – LCA 

 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 61060 J/m2.K. 

 

Extra information: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Beton PE International Duitsland 2011 

Wapening Worldsteel Wereld 2007 

Staalplaat Worldsteel Wereld 2007 

Constructiestaal Worldsteel Wereld 2007 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

PE PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding PE PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,61E-04 2,08E-08 1,81E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,56E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,90E+01 -3,44E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,93E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,14E-02 -9,22E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,65E-02 5,73E-04 4,96E-04 3,28E-03 -2,77E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,56E-01 4,86E-01 1,58E+01 -3,67E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,73E-12 8,51E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,27E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,54E-03 -1,90E-02
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.2b Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

EPS (mm) 20 Verbranding 80 

Beton (kg/m2) 410 Recycling 70 

Wapening (kg/m2) 8.24 Recycling 70 

Staalplaat (kg/m2) 11.10 Recycling 70 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

Staalconstructie 

(kg/m2) 

40 Recycling 90 

B1010.10.2b – LCA 

 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt inModules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Beton PE International Duitsland 2011 

Wapening Worldsteel Wereld 2007 

Staalplaat Worldsteel Wereld 2007 

 Constructiestaal Worldsteel Wereld 2007 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

EPS PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding EPS PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,81E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,54E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,89E+01 -3,37E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,92E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,13E-02 -8,94E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,64E-02 5,73E-04 4,96E-04 3,27E-03 -2,61E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,50E+02 5,55E-01 4,86E-01 1,54E+01 -3,62E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,91E-06 9,73E-12 8,50E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,92E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,53E-03 -1,88E-02
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.2c Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

XPS (mm) 20 Verbranding 80 

Beton (kg/m2) 410 Recycling 70 

Wapening (kg/m2) 8.24 Recycling 70 

Staalplaat (kg/m2) 11.10 Recycling 70 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

Steel structure (kg/m2) 40 Recycling 90 

B1010.10.2c – LCA 

 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Beton PE International Duitsland 2011 

Wapening Worldsteel Wereld 2007 

Staalplaat Worldsteel Wereld 2007 

Constructiestaal Worldsteel Wereld 2007 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

XPS PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding XPS PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,82E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,56E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,90E+01 -3,43E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,94E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,14E-02 -9,19E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,65E-02 5,74E-04 4,96E-04 3,28E-03 -2,75E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,56E-01 4,86E-01 1,60E+01 -3,66E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,73E-12 8,51E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,39E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,54E-03 -1,89E-02
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.2d Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

Kurk (mm) 20 Recycling 80 

Beton (kg/m2) 410 Recycling 70 

Wapening (kg/m2) 8.24 Recycling 70 

Staalplaat (kg/m2) 11.10 Recycling 70 

Gipsplaat (mm) 15 Recycling 80 

Staalconstructie 

(kg/m2) 

40 Recycling 90 

B1010.10.2d – LCA 

 

 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Beton PE International Duitsland 2011 

Wapening Worldsteel Wereld 2007 

Staalplaat Worldsteel Wereld 2007 

Constructiestaal Worldsteel Wereld 2007 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Kurk PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,82E-08 1,25E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,52E+03 7,73E+00 6,76E+00 4,88E+01 -3,26E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,95E-01 2,50E-03 2,16E-03 2,13E-02 -8,54E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,73E-02 5,75E-04 4,97E-04 3,26E-03 -2,37E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,57E-01 4,87E-01 1,43E+01 -3,53E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,75E-12 8,53E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,28E-02 -8,15E-04 -7,03E-04 5,53E-03 -1,86E-02
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Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.3a Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

PE (mm) 20 Verbranding 80 

Beton (kg/m2) 455.4 Recycling 70 

Wapening (kg/m2) 21.17 Recycling 70 

B1010.10.3a 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Beton PE International Duitsland 2011 

Wapening Worldsteel Wereld 2007 

PE PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

Verbranding PE PE International Europa 2011 

 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,27E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,37E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,31E+01 -4,99E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,62E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,32E-02 -1,80E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,12E-02 5,71E-04 4,94E-04 3,55E-03 -7,25E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,42E+01 5,53E-01 4,84E-01 1,70E+01 -5,44E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,69E-12 8,47E-12 2,91E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,23E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,00E-03 -2,31E-03
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.3b Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

EPS (mm) 20 Verbranding 80 

Beton (kg/m2) 455.4 Recycling 70 

Wapening (kg/m2) 21.17 Recycling 70 

B1010.10.3b 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Beton PE International Duitsland 2011 

Wapening Worldsteel Wereld 2007 

EPS PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

Verbranding EPS PE International Europa 2011 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,38E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,18E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,30E+01 -4,24E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,61E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,31E-02 -1,52E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,11E-02 5,71E-04 4,93E-04 3,55E-03 -5,61E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,36E+01 5,53E-01 4,83E-01 1,66E+01 -4,87E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,93E-07 9,68E-12 8,46E-12 2,90E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,87E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,00E-03 -2,14E-03
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.3c Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

XPS (mm) 20 Verbranding 80 

Beton (kg/m2) 455.4 Recycling 70 

Wapening (kg/m2) 21.17 Recycling 70 

B1010.10.3c 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Beton PE International Duitsland 2011 

Wapening Worldsteel Wereld 2007 

XPS PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

Verbranding XPS PE International Europa 2011 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,35E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,37E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,31E+01 -4,89E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,63E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,32E-02 -1,77E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,12E-02 5,71E-04 4,94E-04 3,56E-03 -7,04E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,42E+01 5,53E-01 4,84E-01 1,72E+01 -5,37E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,69E-12 8,47E-12 2,91E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,35E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,01E-03 -2,28E-03
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B1010.10 Vloerconstructie 

B1010.10.3d Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

Kurk (mm) 20 Recycling  80 

Beton (kg/m2) 455.4 Recycling 70 

Wapening (kg/m2) 21.17 Recycling 70 

B1010.10.3d 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met 

een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Beton PE International Duitsland 2011 

Wapening Worldsteel Wereld 2007 

Kurk PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,40E-05 2,07E-08 1,83E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,02E+02 7,69E+00 6,80E+00 5,29E+01 -3,17E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,64E-01 2,49E-03 2,18E-03 2,31E-02 -1,12E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,19E-02 5,72E-04 5,00E-04 3,54E-03 -3,22E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,40E+01 5,54E-01 4,90E-01 1,55E+01 -4,05E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,71E-12 8,58E-12 2,90E-09 3,62E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,24E-02 -8,11E-04 -7,07E-04 6,00E-03 -1,91E-03
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.1a Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Verbranding 80 

Steenwol (mm) 120 Recycling  80 

Gipsplaat (mm) 15 Stort  

LWS (kg/m2) 15 Recycling 90 

B1010.20.1a 

 
Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal(LWS) Worldsteel Wereld 2007 

Steenwol PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,06E-05 2,19E-09 1,92E-09 4,32E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 7,09E+02 8,14E-01 7,12E-01 1,68E+00 -3,05E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 2,65E-01 2,63E-04 2,28E-04 7,35E-04 -4,81E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,41E-02 6,05E-05 5,23E-05 1,13E-04 -1,17E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 6,50E+01 5,86E-02 5,13E-02 4,94E-01 -1,73E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,43E-07 1,03E-12 8,98E-13 9,24E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,27E-02 -8,58E-05 -7,40E-05 1,91E-04 -1,13E-02
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.1b Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Verbranding 80 

EPS (mm) 120 Verbranding 80 

Gipsplaat (mm) 15 Stort  

LWS (kg/m2) 15 Recycling 90 

B1010.20.1b 

 
Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal(LWS) Worldsteel Wereld 2007 

EPS PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Verbranding EPS PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,82E-05 1,93E-09 1,62E-09 5,61E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 6,75E+02 7,18E-01 6,00E-01 1,84E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,44E-01 2,32E-04 1,92E-04 8,87E-04 -7,24E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,03E-02 5,34E-05 4,41E-05 1,50E-04 -2,60E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,18E+01 5,17E-02 4,33E-02 6,79E+00 -2,22E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 8,13E-07 9,05E-13 7,57E-13 8,54E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,33E-02 -7,57E-05 -6,24E-05 1,70E-04 -1,27E-02
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.1c Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Verbranding 80 

XPS (mm) 120 Verbranding 80 

Gipsplaat (mm) 15 Stort  

LWS (kg/m2) 15 Recycling 90 

B1010.20.1c 

 
Functioneel equivalent: 

1 m2 constructievloer van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal (LWS) Worldsteel Wereld 2007 

XPS PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Verbranding XPS PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,99E-05 2,24E-09 1,84E-09 7,46E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 7,89E+02 8,33E-01 6,85E-01 2,36E+00 -4,08E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,53E-01 2,69E-04 2,19E-04 1,16E-03 -8,70E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 6,20E-05 5,04E-05 2,01E-04 -3,46E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,52E+01 6,00E-02 4,94E-02 1,07E+01 -2,52E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,41E-07 1,05E-12 8,65E-13 1,04E-10 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,16E-02 -8,79E-05 -7,13E-05 2,06E-04 -1,36E-02
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.1d Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Verbranding 80 

PUR (mm) 120 Verbranding 80 

Gipsplaat (mm) 15 Stort  

LWS (kg/m2) 15 Recycling 90 

B1010.20.1d 

 
Functioneel equivalent: 

1 m2 buitengevel van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal(LWS) Worldsteel Wereld 2007 

PUR PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Verbranding PUR PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 8,52E-05 2,24E-09 1,84E-09 7,64E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 9,22E+02 8,33E-01 6,85E-01 3,02E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,66E-01 2,69E-04 2,19E-04 3,30E-03 -7,23E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,43E-02 6,20E-05 5,04E-05 7,68E-04 -2,60E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 6,70E+01 6,00E-02 4,94E-02 7,11E+00 -2,22E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,44E-07 1,05E-12 8,65E-13 1,30E-10 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,81E-02 -8,79E-05 -7,13E-05 3,15E-04 -1,27E-02
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.1e Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Verbranding 80 

Kurk (mm) 120 Recycling  80 

Gipsplaat (mm) 15 Stort  

LWS (kg/m2) 15 Recycling 90 

B1010.20.1e 

 
Functioneel equivalent: 

1 m2 buitengevel van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van 0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

OSB PE International Duitsland 2008 

Gipsplaat PE International Europa 2008 

Lichtgewicht staal(LWS) Worldsteel Wereld 2007 

Kurk PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding OSB PE International Duitsland 2008 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Recycling staal Worldsteel Wereld 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,72E-05 3,49E-09 1,60E-09 3,48E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 5,78E+02 1,30E+00 5,94E-01 1,36E+00 -3,05E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,60E-01 4,19E-04 1,90E-04 5,92E-04 -4,81E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,55E-02 9,64E-05 4,37E-05 9,07E-05 -1,17E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,39E+01 9,34E-02 4,28E-02 3,98E-01 -1,73E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,40E-07 1,64E-12 7,49E-13 7,44E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,50E-02 -1,37E-04 -6,17E-05 1,54E-04 -1,13E-02
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.2a Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

Spouw (mm) 0   

Steenwol (mm) 60 Recycling  80 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

B1010.20.2a 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 buitengevel van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van 0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Baksteen PE International Duitsland 2011 

Steenwol PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt inModules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt inModule C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

  

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 4,00E-06 1,37E-08 1,20E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 6,11E+02 5,10E+00 4,46E+00 6,05E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,33E-01 1,65E-03 1,43E-03 2,64E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,58E-02 3,79E-04 3,28E-04 4,04E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 8,12E+01 3,67E-01 3,21E-01 1,78E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 3,62E-09 6,43E-12 5,62E-12 3,32E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 1,21E-02 -5,37E-04 -4,64E-04 6,86E-03
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.2b Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

Spouw (mm) 0   

EPS (mm) 60 Verbranding 80 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

B1010.20.2b 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 buitengevel van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

 baksteen PE International Duitsland 2011 

EPS PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt inModules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding EPS PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,81E-06 1,34E-08 1,17E-08 1,56E-06 -4,49E-08

ADP fossil [MJ] 5,94E+02 4,97E+00 4,35E+00 6,06E+01 -3,21E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 7,23E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,65E-02 -1,22E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 8,96E-03 3,70E-04 3,20E-04 4,06E-03 -7,17E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,46E+01 3,58E-01 3,13E-01 2,09E+01 -2,46E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 8,86E-08 6,27E-12 5,48E-12 3,31E-09 -4,97E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,74E-02 -5,24E-04 -4,52E-04 6,85E-03 -7,02E-04
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B2010.20 buitengevel 

B2010.20.2c Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

Spouw (mm) 0   

XPS (mm) 60 Verbranding 80 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

B1010.20.2c 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 buitengevel van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Baksteen PE International Duitsland 2011 

XPS PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding XPS PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,64E-06 1,34E-08 1,17E-08 1,57E-06 -7,18E-08

ADP fossil [MJ] 6,51E+02 4,98E+00 4,36E+00 6,08E+01 -5,14E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 7,67E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,66E-02 -1,95E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,23E-03 3,71E-04 3,20E-04 4,09E-03 -1,15E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,63E+01 3,59E-01 3,14E-01 2,29E+01 -3,94E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 3,00E-09 6,29E-12 5,50E-12 3,32E-09 -7,96E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 1,15E-02 -5,25E-04 -4,53E-04 6,87E-03 -1,12E-03
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.2d Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

Spouw (mm) 0   

PUR (mm) 60 Verbranding 80 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

B1010.20.2d 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 buitengevel van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Baksteen PE International Duitsland 2011 

PUR PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Verbranding PUR PE International Europa 2011 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,13E-05 1,34E-08 1,17E-08 1,57E-06 -4,52E-08

ADP fossil [MJ] 7,17E+02 4,98E+00 4,36E+00 6,12E+01 -3,22E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 8,33E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,77E-02 -1,21E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 3,71E-04 3,20E-04 4,37E-03 -7,15E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 8,22E+01 3,59E-01 3,14E-01 2,11E+01 -2,46E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 4,11E-09 6,29E-12 5,50E-12 3,34E-09 -4,99E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 9,80E-03 -5,25E-04 -4,53E-04 6,92E-03 -7,02E-04
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.2e Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

Spouw (mm) 0   

Kurk (mm) 60 Recycling  80 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

B1010.20.2e 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 buitengevel van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Baksteen PE International Duitsland 2011 

Kurk PE International Duitsland 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

 

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,27E-06 1,35E-08 1,18E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 5,46E+02 5,03E+00 4,40E+00 6,03E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 8,06E-02 1,63E-03 1,41E-03 2,63E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,16E-02 3,74E-04 3,23E-04 4,03E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,57E+01 3,62E-01 3,17E-01 1,77E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 2,30E-09 6,35E-12 5,55E-12 3,31E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 8,25E-03 -5,30E-04 -4,57E-04 6,84E-03
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B2010.20 Buitengevel 

B2010.20.2f Materialen Dikte/ 

dichtheid 
Einde levensduur 

scenario 

RR (%) 

 

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

Spouw (mm) 0   

Glaswol (mm) 60 Stort  

Baksteen muur (mm) 11 Stort  

B1010.20.2f 

 
 

Functioneel equivalent: 

1 m2 buitengevel van een gebouw, ontworpen voor een levensduur van 50 jaar, met een 

warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van  0.92 W/m2.K en een warmtecapaciteit (m) van 

61060 J/m2.K. 

 

Extra informatie: 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A1-A3 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Baksteen PE International Duitsland 2011 

Glaswol PE International Europa 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Modules A4 en C2 (Aanname afstanden van 20 km) 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Transport per vrachtwagen PE International Wereld 2011 

Lijst met datasets gebruikt in Module C4-D 

Proces Bron Geografische dekking Datum 

Stort inerte materialen PE International Duitsland 2011 

Stort glaswol PE International Duitsland 2010 

 

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 6,07E-04 1,35E-08 1,18E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 6,13E+02 5,01E+00 4,38E+00 6,05E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 9,80E-02 1,62E-03 1,40E-03 2,67E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,33E-02 3,73E-04 3,22E-04 5,07E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,81E+01 3,61E-01 3,16E-01 1,83E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 3,81E-09 6,32E-12 5,53E-12 -3,92E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 8,60E-03 -5,28E-04 -4,56E-04 7,01E-03


